
Central de Projetos
Alem da Pobreza, Politica e Guerra´´

centraldeprojetos@protonmail.com

Porque juntos somos mais fortes

www.centraldeprojetos.net



Objetivo:

Alem da Pobreza, Politica e Guerra´´

Reunir pessoas e projetos com interesses em comuns; 

centraldeprojetos@protonmail.com

Com um país do tamanho do Brasil, teremos muitas
pessoas para auxiliar, e pode ser que eu ou você tenha 
um vizinho, no mesmo bairro ou mesma cidade com
interesses em comum. 
Há projetos, tecnologias que todos poderemos utilizar
mas ainda não temos conhecimento da existência dela, e 
esta pode ser muito útil em seu projeto ou do seu vizinho.

Compartilhe com a Central De Projetos sua idéia, projeto,
juntos sempre somos mais fortes. 



Como Funciona:

Alem da Pobreza, Politica e Guerra´´

Digamos que você tem um projeto , e irá construir uma creche na Cidade A do país, e 
existam mais pessoas nesta mesma cidade que tem o mesmo projeto de construção, a 
Central De Projetos tem o objetivo de que essas pessoas se conheçam e façam um ou mais 
Projetos juntas.

centraldeprojetos@protonmail.com

Você que já tem um projeto: Envie um email para centraldeprojetos@protonmail.com com 
seu nome , descrição do projeto, área do projeto, cidade e estado. 

Você que não tem um projeto: Envie um email para centraldeprojetos@protonmail.com com
Seu nome, a área de interesse, cidade e estado. Se já houver ou não algum projeto da sua área
de interesse iremos te informar.

Você que deseja criar um projeto, envie um email e buscaremos te auxiliar com o máximo de
infomações para iniciar seu projeto.



Exemplo:

Alem da Pobreza, Politica e Guerra´´

Exemplo 1: 
Se você é do Estado de Mato Grosso e tem um projeto
para construir no seu bairro uma escola, você pode nos 
enviar um email:
Nome: André da Silva 
Estado: Mato Grosso
Cidade: Araguaiana
Projeto na área de Educação , contrução de uma escola infantil.
(conte mais sobre seu projeto)

centraldeprojetos@protonmail.com

MT

Exemplo 2: 
Se você é do Ceará não tem um projeto, você pode nos enviar um email:
Nome: André da Silva 
Estado: Ceará
Cidade: Aracati
Interesse em Projetos na àrea de Educação 



^


1. Campos do Jordão (SP) – 1.620m
2. Monte Verde (MG) – 1.554m
3. Senador Amaral (MG) – 1.505m
4. Bom Repouso (MG) – 1.360m
5. Gonçalves (MG) – 1.350m
5. São Joaquim (SC) – 1.350m
7. Urupema (SC) – 1.335m
8. Caldas (MG) – 1.300m
9. São Thomé das Letras (MG) – 1.291m
10. Diamantina (MG) – 1.280m
11. Marmelópolis (MG) – 1.277m
12. Alto Paraíso de Goiás (GO) – 1.272m
13. Santana do Garambéu (MG) 1.270m
13. Ceilândia (DF) – 1.270m
15. Piatã (BA) – 1.268m

O Projeto Vênus tem como objetivo melhorar a sociedade pela construção de cidades sustentáveis , a
utilização de energia de forma eficiente e a gestão dos recursos naturais da Terra usando automação
avançada, focando nos benefícios à sociedade por meio da introdução de um novo conceito chamado de
Economia Baseada em Recursos.
As cidades serão construídas em terrenos com área mínima de 40 mil m²,
mínimo de 2 nascentes e acima de 1200m do nível do mar.

16. Campos Gerais (MG) 1.266m
17. Maria da Fé (MG) 1.258m
18. Nova Resende (MG) – 1.250m
18. Bom Jardim de Minas (MG) –
1.250m
20. Bom Jardim da Serra (SC) – 1.245m
21. Munhoz (MG) – 1.235m
22. Datas (MG) – 1.231m
23. Matos Costa (SC) – 1.220m
23. Serra do Salitre (MG) 1.220m
23. Bocaina de Minas (MG) 1.210m
26. Inácio Martins (PR) – 1.209m
27. Bueno Brandão (MG) – 1.204m
28. Delfim Moreira (MG) – 1.200m
29. São José dos Ausentes (RS) – 1.200m

Conheça algumas das cidades nacionais que possuem terrenos 
com mais de 1.200m de altitude:

Projeto Venus

Se você conhece locais nestas cidades com as características necessárias para a construção das cidades, por favor entre em contato 
com a central de projetos centraldeprojetos@protonmail.com



Há projetos que terão andamento antes do Projeto Vênus ser concluído, e outros durante o Projeto Vênus.
Serão basicamente dois tipos de projetos, de ação mais imediata, para sanar o problema de falta de alimento
e falta de água, e o projeto vênus que irá demorar de 1 a 2 anos de andamento para que fiquem prontos.

Veja alguns exemplos:

Projetos - Comunitários / Sociais / Humanitários

Projeto Med Bed
Com o objetivo de melhorar a saúde de todos, já temos 
pessoas na equipe vendo a questão de trazer a Med Bed 
para o Brasil para colocarmos dentro do Projeto Vênus

Projeto Cesta Básica
O projeto tem por objetivo eliminar a fome de locais onde a 
população não tenha alimentos, seja levando alimentos 
e/ou criando condições de subsistência.

Projeto +água
O Objetivo do Projeto +água é atender populações que 
sofrem com a falta de água própria para a vida. Não 
somente levando água onde é necessário mas criando 
locais com dessalinizadores , poços artesianos, dando 
condições a população que estiver com esta falta.



Se você deseja fazer parte da mudança para um país melhor, há algumas formas:

Você poderá elaborar um Projeto Comunitário, Social, Humanitário ou fazer parte do projeto Vênus.

O primeiro passo é procurar saber mais sobre quem é a organização que está por trás do projeto, bem como a 
sua experiência, os prêmios, as empresas que apoiam suas causas e outras informações que corroborem sua 
idoneidade.

A partir de então, você poderá optar entre formas de doação como:
• doação direta de valores mensais;
• apadrinhamento financeiro ou afetivo de crianças e jovens;
• doação de conhecimento para as organizações sociais;
•doações corporativas.

Se você tiver dúvidas, entre em nosso site www.centraldeprojetos.net e saiba a diferença entre Projetos -
Comunitários / Sociais / Humanitários.

O seu projeto também poderá entrar na página da Central de Projetos, envie maiores informações para nosso 
email ou preencha nosso Formulário e fale mais sobre ele.

Envie com seus dados:  Nome Completo, Data de nascimento, Cidade onde mora, Estado onde mora, 
Área/Áreas de interesse, Número WhatApp para contato.
Se possui um projeto envie ele para nós e buscaremos juntos formas de fazer ele se realizar.

Como posso contribuir com os Projetos?

centraldeprojetos@protonmail.com
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