Projetos Selecionados
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Norte
Acre
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Apae Em Ação
AC - Cruzeiro do Sul
Busca a inclusão social de 200 crianças e adolescentes, de 0-18 anos, com deficiência ntelectual e múltiplas em situação de exclusão social e/ou
vítimas de maus tratos e abusos no município de Cruzeiro do Sul (AC). Para isso prevê estruturação de sala, identificação dos participantes e
sensibilização dos familiares, atendimento especializado e campanhas nas escolas.
* Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Projeto Vida Nova
AC - Cruzeiro do Sul
Busca prevenir, proteger e recuperar o público infanto-juvenil de Cruzeiro do Sul (AC) vitimado pela violência sexual, psicológica e física, assim
como os usuários de substâncias psicoativas, minimizando a violência, o uso de drogas, bem como o abuso sexual e a exploração sexual assim,
além de promover a reintegração e o fortalecimento familiar de maneira sustentável de crianças e adolescentes que já passaram por esses tipos
de violência.

* Instituição: Fundação Assistencial e Educacional Betel

Amazonas
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Espaço Cultural Associação Batukada

2

AM - Manaus
Busca minimizar o tempo em que crianças e adolescentes carentes do bairro Praça 14 de Janeiro, em Manaus, ficam nas ruas expostos aos riscos
sociais. O projeto pretende atender 200 participantes, entre eles 75 crianças de 10 a 14 anos, 75 adolescentes de 15 a 17 anos e 50 jovens de 18
a 29 anos.
* Instituição: Associação Batukada - Arte, Cultura, Cidadania e Ação Social

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Comercio Ribeirinho da Cidadania e Solidário
AM - Carauari, Itamarati
O objetivo é viabilizar oportunidades de geração de renda nas comunidades ribeirinhas de baixa renda do Médio Juruá (AM), elevando os ganhos
familiares e promovendo a cidadania na região. Propõe a instalação da infraestrutura e do programa de capacitação com o intuito de aumentar a
capacidade produtiva, visando à consolidação das cadeias produtivas locais da agricultura familiar e o manejo dos recursos pesqueiros e não
madeireiros.

* Instituição: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI - ASPROC

Amapá
Educação para Qualificação Profissional
Adolescentes de Braços Dados com a Cidadania Social
AP - Macapá
Procura garantir aos socioeducandos do Amapá que cumprem medidas socioeducativas de internação a qualificação profissional na área de
serviços informatizados a fim de inseri-los no mercado de trabalho, para que usufruam de todos os benefícios da cidadania social. Quer qualificar
profissionalmente 100 jovens de acordo com a demanda de mão de obra local.
* Instituição: Fundação da Criança e do Adolescente
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Pará
Educação para Qualificação Profissional
Estruturação e Fortalecimento do Curso Médio Profissionalizante desenvolvido pelas Casas Familiares Rurais da
Transamazônica e Xingu, visando a Formação de Agentes de Desenvolvimento Local.
PA - Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Rurópolis, Uruará
Oportuniza aos educandos do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio das casas familiares rurais da Transamazônica e Xingu, às
famílias dos educandos e demais membros da comunidade acesso a inclusão digital, capacitação em georreferenciamento e informações
específicas da base técnica. Quer capacitar profissionalmente 560 jovens em 16 turmas.
* Instituição: Fundação Viver Produzir e Preservar

AMAZONIA
Juventude Urbana Fazendo Opção Pela Vida
PA - Belém, Marabá, Santarém
Pretende intervir no fortalecimento do processo educativo e construção de espaços de vivência de educação e qualificação profissional a 120
jovens de Belém, Santarém e Marabá, que já iniciaram processos formativos nas áreas de formação política e socioambiental.
* Instituição: Instituto Universidade Popular

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Projeto Arte em Movimento
PA - Abaetetuba, Abel Figueiredo, Acará, Afuá, Água Azul do Norte, Alenquer, Almeirim, Altamira, Anajás,
Ananindeua, Anapu, Augusto Corrêa, Aurora do Pará, Aveiro, Bagre, Baião, Bannach, Barcarena, Belém, Belterra,
Benevides, Bom Jesus do Tocantins, Boni
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Busca propiciar a 140 crianças e adolescentes, moradores de alguns bairros periféricos de Belém, conhecimentos do histórico, fundamentos e
técnicas de danças clássicas e regionais e favorecer aprimoramento de habilidades que possibilitem a participação cidadã em seu grupo familiar e
comunitário.
* Instituição: Lar de Maria

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Projeto de Apoio a Geração de Renda - Juventude e Cooperativismo no Sul do Pará
PA - Eldorado dos Carajás, Itupiranga, Marabá, Nova Ipixuna, Parauapebas, São Domingos do Araguaia, São João do
Araguaia
O objetivo é melhorar a renda de jovens agricultores através da implantação de módulos de fruticultura, e fortalecimento de Rede de Cooperativas
da Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do sul do Pará, gerando renda para cerca de 100 jovens agricultores através da venda de
frutas.
* Instituição: Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará - FECAT

Rondônia
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Criança Feliz
RO - Rolim de Moura
Propõe oferecer atendimento diferenciado e complementar com enfoque nas Dificuldades de Aprendizagem, através de acompanhamento e
utilização de recursos pedagógicos, psicopedagógicos e atividades de reforço escolar a 500 menores com idade de 7 e 17 anos, oriundos de
população carente do bairro Jardim Tropical e adjacências em Rolim de Moura (RO).
* Instituição: Entidade Pró-menor São Daniel Comboni

5

Roraima
Educação para Qualificação Profissional
Educação Sustentável, Sinérgica e Social em Projetos de Assentamentos no Estado de Roraima.
RR - Boa Vista, Rorainópolis
Busca promover a educação para o desenvolvimento local e sustentável a partir da qualificação profissional e dos processos de incubação dos
empreendimentos solidários, visando a constituir e a fortalecer as unidades coletivas para 400 jovens e 200 adultos dos assentamentos de Nova
Amazônia e Anauá
* Instituição: Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento do Estado de Roraima

Projeto alternativo de geração de renda, organização social, capacitação e implantação das cadeias produtivas da
piscicultura e avicultura consorciada com horticultura no Médio Mucajaí
Alto Alegre – RR
Busca implantar consorcio através de organização da produção, capacitação, beneficiamento e comercialização sustentável, além de elaborar os
projetos técnicos das cadeias produtivas do pescado, da avicultura e da horticultura, bem como criar o Plano de Negócios do Pescado.
* Instituição: Associação dos Moradores e Moradoras da Vila São Silvestre – ASMOVIL

Tocantins
Educação para Qualificação Profissional
Centro de Capacitação de Jovens da Agricultura Familiar
TO - Bernardo Sayão, Brejinho de Nazaré, Campos Lindos, Caseara, Chapada da Natividade, Divinópolis do Tocantins,
Dois Irmãos do Tocantins, Esperantina, Fátima, Ipueiras, Marianópolis do Tocantins, Miracema do Tocantins,
Miranorte, Monte do Carmo, Monte
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O projeto na cidade de Porto Nacional (TO) atenderá 350 jovens dos ensinos fundamental, médio e técnico em agropecuária da Escola Família
Agrícola (EFA) e 150 egressos/as da EFA e que estejam em empreendimentos da agricultura familiar, com a implantação do Centro de Capacitação
de Jovens da Agricultura Familiar na Escola Família Agrícola.
* Instituição: COMSAÚDE - Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Beneficiamento de frutos do Cerrado e artesanato para geração de renda do povo Xerente
TO - Tocantínia
O projeto na cidade de Porto Nacional (TO) atenderá 350 jovens do ensino fundamental, médio e técnico em agropecuária da Escola Família
Agrícola (EFA) e 150 egressos/as da EFA e que estejam em empreendimentos da agricultura familiar, com a implantação do Centro de capacitação
de Jovens da Agricultura Familiar na Escola Família Agrícola do município.
* Instituição: Associação Indígena Akwe

Nordeste
Alagoas
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Tri-Criança - Esporte e Cidadania nos Municípios Alagoanos
AL - Atalaia, Estrela de Alagoas, Igaci, Maceió, Paripueira
Pretende ampliar a jornada escolar de 1000 crianças e adolescentes do estado de Alagoas, por meio da educação pelo esporte promovendo a
melhora do desempenho escolar e a formação cidadã, numa ação intersetorial com os conselhos de direito da infancia, a comunidade, gestores,
escolas e suas famílias.
* Instituição: Centro Espírita O Consolador Falta a descrição do projetos
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Academia do Desenvolvimento Social
AL - Boca da Mata
A proposta é contribuir para o desenvolvimento de potencial humano e social dos jovens, levando em conta sua sensibilidade, capacidade de
expressão, interesse pelo universo das artes, na busca de solidificar um espaço de produção cultural permanente no município de Boca da Mata
(AL). O projeto pretende atender 7.500 pessoas.

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Jovem Cidadão
AL - Água Branca, Anadia, Arapiraca, Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Batalha, Belém, Belo
Monte, Boca da Mata, Cacimbinhas, Cajueiro, Campestre, Campo Alegre, Canapi, Capela, Carneiros, Chã Preta, Coité
do Nóia, Colônia Leopoldina,
Pretende capacitar 600 jovens e mulheres ligados à agricultura familiar no estado de Alagoas, com idade entre 18 e 29 anos, para que atuem
como agentes de desenvolvimento comunitário e utilizem políticas públicas voltadas para o campo como oportunidades de trabalho e aumento da
renda familiar.
* Instituição: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Alagoas – FETAG - Falta a Descrição do Projeto

Projeto Aroeira: uma semente para inclusão socioprodutiva sustentável de populações extrativistas do Baixo São
Francisco no Nordeste do Brasil
AL - Piaçabuçu
O projeto visa a criar um modelo demonstrativo de gestão sustentável para a cadeia produtiva extrativista no Baixo São Francisco, gerando renda
para as populações ribeirinhas da região, através da coleta, beneficiamento e venda da pimenta-rosa (fruto da aroeira) e outros produtos
agrícolas. Serão beneficiadas 500 pessoas diretamente e 5000 indiretamente, com a implantação da usina de beneficiamento para agregar valor
aos produtos extraídos.
*Instituição: Instituto Eco-Engenho de Tecnologia Aplicada ao Desenvolvimento Sustentável
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Bahia
Educação para Qualificação Profissional
Casa Familiar Agroflorestal
BA - Cairu, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha, Taperoá
Forma jovens agroflorestais, líderes em suas respectivas comunidades, promovendo a construção de novos conhecimentos, valores e habilidades.
O projeto contemplará a formação de 96 jovens remanescentes quilombolas.
* Instituição: Casa Familiar Agroflorestal do Baixo Sul da Bahia

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Projeto Musicart
BA - Porto Seguro
Oferece ensino gratuito de música, atividades de educação e cultura para crianças e adolescentes oriundos, prioritariamente, das classes menos
favorecidas e em situação de risco social. A meta desse projeto é atender diretamente 300 crianças e adolescentes em idade escolar na faixa
etária de 7 a 17 anos.
* Instituição: Associação Mães Educadoras

Música e Arte, Exercício de Cidadania
BA - Itapetinga
Busca para crianças, adolescentes e jovens oportunidades de inserção social, o que irá contribuir para melhorar sua qualidade de vida. Planeja
trabalhar com 200 crianças, adolescentes e jovens de 3 a 17 anos diretamente; e com uma média de 100 pais.
* Instituição: Fundação Movimento de Corais Canto das Artes
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Viver e Aprender: Pelo Direito de Ser Criança
BA - Salvador
Procura intervir em situações de vulnerabilidade e risco social de crianças de Salvador, com idade entre 3 e 12 anos, em articulação com a
comunidade e com uso de tecnologias educacionais inovadoras, garantindo educação infantil integral e atividade de contraturno
escolar. Pretende atender diretamente 169 pessoas.
* Instituição: Casa do Sol Pe. Luis Lintner

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Projeto Territorial de Geração de Ocupação e Renda para Jovens Agricultores Familiares na Bahia
BA - Jiquiriçá, Laje, Mutuípe, Presidente Tancredo Neves, São Miguel das Matas, Ubaíra, Valença
Contribui para a melhoria das condições de vida e de segurança alimentar de jovens agricultores e agricultoras familiares, em 7 municípios do
estado da Bahia, Brasil, através da elevação da renda obtida em suas propriedades rurais. Como participantes diretos, prevê100 jovens, de idade
entre 18 e 29 anos.
* Instituição: FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional

Cidadania Quilombola: Fortalecimento da Organização Produtiva das Comunidades Quilombolas da Bacia e Vale Do
Iguape – Cachoeira - BA
BA - Cruz das Almas
Capacitação para o processo sustentável de produção de alimentos, baseada nos princípios da agroecologia, destinada a 600 agricultores dos
municípios de Araci e Serrinha, no semiárido baiano, Esplanada, Acajutuba e dos municípios Conde e Crisópolis, com a implantação de 120
Unidades de Produção Agroecológica Integrada Sustentável (PAIS).
* Instituição: Centro de Educação e Cultura Vale do Iguape – CECVI

Produção Agroecológica Integrada Sustentável Para Agricultores Familiares Da Bahia
BA - Acajutiba, Araci, Conde, Crisópolis, Esplanada, Serrinha
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Oferece capacitação para inserção no processo sustentável de produção de alimentos, baseada nos princípios da agroecologia, a 600 agricultores
dos municípios de Araci e Serrinha no semiárido baiano, Esplanada, Acajutuba e dos municípios Conde e Crisópolis, com a implantação de 120
Unidades de Produção Agroecológica Integrada Sustentável (PAIS).
* Instituição: Associação de Apoio ao Desenvolvimento Social para o Agronegócio

Viver do Mar
BA - Vera Cruz
Visa à geração de renda do setor pesqueiro fortalecendo a organização social e promovendo o desenvolvimento tecnológico, produtivo e
ambiental, de modo a assegurar a sustentabilidade
da atividade e a viabilidade comercial de sua Unidade de Beneficiamento na contracosta do município de Vera Cruz-BA. O projeto irá atender 123
pessoas.
* Instituição: PANGEA - CENTRO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS

Ceará
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Cidade da Arte
CE - Mulungu, Pacoti, Guaramiranga
Oferece oportunidades educativas com centralidade na arte e promove o desenvolvimento artístico, ético, estético, cultural e humano de crianças
e jovens, influenciando a melhoria das Políticas Públicas para a Educação e a Cultura. Os participantes do projeto serão crianças, adolescentes e
jovens de Guaraminga e outras duas cidades vizinhas, Mulungu e Pacoti, estudantes das escolas formais públicas e/ou privadas, de baixa renda,
totalizando 200 pessoas.
* Instituição: Associaçãodos Amigos da Arte de Guaramiranga-AGUA

Educação Inclusiva e Cidadania
CE - Iguatu
11

Fortalece o trabalho da Delegacia da Região Vale do Jaguaribe coordenado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Iguatu através da
formação cidadã de adolescentes, famílias e educadores quanto a Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente com Deficiência Intelectual. O
projeto atenderá diretamente 890 pessoas entre 15 e 59 anos.
* Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguatu

Infância Cidadã
CE - Várzea Alegre
Inclusão social de crianças e adolescentes do município de Várzea Alegre-CE. Atenderá 300 crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos,
privilegiando crianças e adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade social e índice de analfabetismo funcional.
* Instituição: Associação Comunitária de Várzea Alegre – ACOMVA

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
CACTO (Centro de Cultura, Arte, Comunicação e Tecnologia) Cultura, Cidadania E Economia Viva
CE - Fortaleza
Constituição, em Fortaleza, de um Centro de Referência em estratégias culturais e midiáticas, com foco no conceito de economia viva para a
promoção dos direitos humanos e foco nas questões de gênero, diversidade sexual e juventude.
* Instituição: Fábrica de Imagens

Projeto Aprendendo na Comunidade
CE - Maracanaú
Capacitação profissional e empreendedora para 180 jovens na comunidade de Pajuçara, na periferia de Maracanaú-CE, assegurando o
encaminhamento de 162 jovens para o mercado de trabalho e a criação de 6 empreendimentos solidários formados por 18 jovens.
* Instituição: Instituto Paju de Socioeconomia Solidaria
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Projeto de Desenvolvimento da Produção e Conservação de Forragem nos Sertões Inhamuns/Crateus Ceará
CE - Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Santa Quitéria, Tamboril, Catunda, Independência
Pretende difundir tecnologias e práticas agroecológicas de produção, conservação de forragem para alimentação dos animais em áreas de
assentamentos e comunidades de agricultores/as familiares, de forma a contribuir no desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da
ovinocaprinocultura e bovinocultura no sertão Inhamuns/Crateús CE. A proposta beneficiará 429 pessoas em seis municípios.

* Instituição: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA FAMILIAR

Produção e Beneficiamento de Frutas, Hortaliças e Plantas Medicinais, em 04 municipios da região norte do CE.
CE - Massapê, Meruoca, Sobral, Alcântaras
Beneficia, comercializa, amplia e consolida a produção da agricultura familiar na Serra da Meruoca, o artesanato e turismo ecológico, envolvendo
produtores(as), mulheres e jovens. O projeto terá como participantes 280 pessoas.
* Instituição: Instituto de Ecologia Social Carnauba

Centro de Formação Juvenil para o Turismo Patativa do Assaré
CE - Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Jardim, Jati, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Jucás,
Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Madalena, Maracanaú, Maranguape, Marco, Martinópole, Massapê, Mauriti,
Meruoca, Milagres, Milhã
Possibilita a integração de 240 jovens de 18 a 29 anos no mercado de trabalho do Turístico no Ceará para uma atuação socialmente responsável
para com o meio ambiente e os Direitos Humanos contribuindo para o desenvolvimento do Turismo sócio- ambiental no estado.
* Instituição: Grupo de Resistência Asa Branca

Projeto Artesãs da Paz
CE - Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, Barbalha, Caririaçu, Crato
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Contribui para a melhoria da qualidade de vida de mulheres residentes em comunidades rurais de cinco municípios do Cariri cearense, inseridas
em contextos de vulnerabilidade econômica e social e integrantes de grupos produtivos formais e/ou informais. Os participantes serão 100
mulheres de comunidades rurais.
* Instituição: Cooperativa Interdisciplinar de Capacitação e Assessoria Ltda.

Maranhão
Educação para Qualificação Profissional
Qualificar para Transformar
MA - Urbano Santos, Vargem Grande, Viana, Vila Nova dos Martírios, Vitória do Mearim, Vitorino Freire, Zé Doca,
Açailândia, Afonso Cunha, Água Doce do Maranhão, Alcântara, Aldeias Altas, Altamira do Maranhão, Alto Alegre do
Maranhão, Alto Alegre do Pinda
Amplia o conhecimento de jovens, em situação de vulnerabilidade social, no perímetro dos municípios de Bacabeira, Santa Rita, Rosário e São Luís
através da qualificação profissional na perspectiva de oferecer melhores oportunidades de inserção no mundo do trabalho. O projeto qualificará
profissionalmente 600 jovens de 18 a 29 anos.
* Instituição: Grupo de Apoio as Comunidades Carentes do Maranhão

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Juventude e Gênero no campo
MA - São Luís
Promove ações de capacitação e qualificação, que assegurem a permanência da juventude no ambiente rural. O público participante compõe-se
de 160 jovens trabalhadores e trabalhadoras, entre 20 e 29 anos, que possuem experiências de produção baseada na agricultura familiar.
* Instituição: Federação Dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Maranhão

Omó Binrin Oju Odara
MA - Viana, Cururupu, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, São Luís
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O projeto tem como objetivo criar oportunidades de emprego e renda para adolescentes e jovens do sexo feminino, entre 18 a 29 anos de idade,
nos municípios de Viana, Paço do Lumiar, Curupuru, São Luis e São Jose de Ribamar. Pretende qualificar 200 jovens realizando oficinas de
confecção de móveis e utensílios em bambu, vime e guarimã; arte em tecidos; cultivo e uso de ervas medicinais; confecção de bolsas e utensílios
em fibras de bananeira e serigrafia/estamparia afro.
* Instituição: Centro de Formação para a Cidadania AKONI

Paraíba
Educação para Qualificação Profissional
Resgatando e Promovendo Vidas na Inclusão Digital
PB - Alagoinha
Pretende resgatar e promover a inclusão digital de 200 jovens entre 15 e 29 anos oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social e
econômica, das áreas urbana e rural, estudantes das escolas públicas no ensino fundamental e médio, oferecendo capacitação técnica em
informática básica, montagem e manutenção de microcomputadores, Design Gráfico e Webdesign.
* Instituição: AEP-PROVIDA (Associação de Educação Popular e Promoção da Vida)

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Com Vivencia
PB - Bayeux, João Pessoa, Santa Rita
O projeto propõe ações educativas que fortaleçam as bases de convivência familiar e comunitária, afim de contribuir para o processo de
reestruturação e autonomia de 100 famílias e 416 crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, que ainda mantém ou
que perderam os vínculos familiares. O conjunto de ações engloba atividades como música (percussão e metais), esportes (futsal e basquete),
incentivo a práticas sistemáticas da mediação de leitura e recreação, entre outras, além da realização de encontros e seminários sobre o tema.

* Instituição: Pernambuco

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Ninho de Cidadania
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PE - Olinda, Recife, São Lourenço da Mata
* Instituição: Centro Brasileiro Da Criança e do Adolescente

Pernambuco
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Ninho de Cidadania
PE - Olinda, Recife, São Lourenço da Mata
Procura melhorar as condições de vida e estimular o protagonismo de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social,
primordialmente meninas vítimas de violência doméstica e /ou sexual em bairros carentes dos municípios de Recife, Olinda e São Lourenço da
Mata. O projeto prevê o atendimento de 260 crianças e jovens, sendo 20 crianças de até 9 anos, 160 de 10 a 14 anos e 80 adolescentes.
* Instituição: Centro Brasileiro Da Criança e do Adolescente

Programa de Proteção as Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado de Pernambuco
PE - Cortês, Cumaru, Cupira, Custódia, Dormentes, Escada, Exu, Feira Nova, Fernando de Noronha, Ferreiros, Flores,
Floresta, Frei Miguelinho, Gameleira, Garanhuns, Glória do Goitá, Goiana, Granito, Gravatá, Iati, Ibimirim, Ibirajuba,
Igarassu, Iguaraci,
O programa protege a vida de crianças, adolescentes e excepcionalmente jovens até 21 anos incompletos que estejam em cumprimento de
medida socioeducativa, cuja segurança esteja efetivamente ameaçada e a preservação da integridade física não possa ser assegurada pelo Estado.
Participam do programa 100 crianças e adolescentes encaminhados pelos Conselhos Tutelares, Ministério Público ou Poder Judiciário.
* Instituição: Movimento Tortura Nunca Mais

Tenda Da Cidadania
PE - Palmares
Propõe a criação das Tendas da Cidadania, espaços voltados para a produção cultural multiarte, buscando a inclusão e de crianças, adolescentes
dos bairros mais pobres e carentes do município. Serão 2000 participantes no total, sendo 400 crianças até 09 anos, 700 crianças de 10 a 14 anos
e 900 adolescentes.
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* Instituição: Instituto Brasileiro Pró-Cidadania/OSCIP

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Trabalho, Renda e Sustentabilidade no Campo
PE - Recife
Pretende melhorar as condições de trabalho e renda de jovens, mulheres e suas famílias agricultoras na mata sul de Pernambuco, nos municípios
de Barreiros, Rio Formoso, Ribeirão e Sirinhaém aumentando sua qualidade de vida. As comunidades envolvidas são assentamentos de
trabalhadores rurais. Diretamente, serão beneficiadas 285 pessoas entre 18 e 59 anos.

* Instituição: Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá

Camaragibe em Percussão para o Futuro
PE - Cortês, Cumaru, Cupira, Custódia, Dormentes, Escada, Exu, Feira Nova, Fernando de Noronha, Ferreiros, Flores,
Floresta, Frei Miguelinho, Gameleira, Garanhuns, Glória do Goitá, Goiana, Granito, Gravatá, Iati, Ibimirim, Ibirajuba,
Igarassu, Iguaraci,
Propõe a criação de uma unidade produtora de instrumentos musicais voltada para o mercado cultural, sendo oferecido um curso para formação
no ofício de Lutiê, ensinando técnicas artesanais de confecção de instrumentos como atabaque, ilú, agogô, alfaia e pandeiro.. A renda será
revertida para o incremento da renda familiar dos jovens participantes, com idades entre 18 e 29 anos, residentes na comunidade de Céu Azul, na
cidade de Camaragibe.
* Instituição: Organização em Defesa e Promoção da Qualidade de Vida do Povo do Nordeste

Projeto Reciclados
PE - Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Recife
Promove a integração entre ações já existentes relacionadas à prática da reciclagem de garrafas PET buscando a melhoria das condições
ambientais das localidades de baixa renda, abrangendo comunidades dos municípios de Recife, Olinda e Jaboatão de Guararapes. O projeto terá
140 participantes, incluindo jovens, adultos e idosos, e desenvolverá atividades de capacitação em tecnologia social voltada para o
aproveitamento, reciclagem e reúso de garrafas PET e a produção de artefatos artesanais, além de formação nas áreas de empreendedorismo,
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cooperativismo, captação de recursos, logística e distribuição, difundindo os princípios da economia solidária e formalizando parcerias com
instituições de ensino e empresas para divulgação e comercialização dos produtos.
* Instituição: Movimento Preservar

Novas Rendas Sertanejas
PE - Granito, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena, Trindade, Bodocó
Abrange os municípios de Bodocó, Granito, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade, e propõe a melhoria da comercialização
de produtos agroecológicos da agricultura familiar no semi-árido. Participam 760 agricultores familiares de 36 comunidades, sendo 250 jovens
entre 18 e 29 anos; 465 entre 30 e 59 anos; e 45 pessoas com mais 60 anos ou mais.
* Instituição: Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não Governamentais Alternativas – CAATINGA

Piauí
Educação para Qualificação Profissional
Verdes Laços
PI - Cocal, Parnaíba
Possibilita aos jovens dos assentamentos de Cajueiro, Lagoa do Prado e Monte Alegre, assim como para os jovens estudantes do Centro de
Educação Profissional Rural de Cocal, situados na região turística do Meio-Norte, no Estado do Piauí, o aprendizado e a adoção de conceitos e
práticas agro-ecológicas, buscando a sustentabilidade econômica, ambiental e social da região. O projeto abrangerá familiares, adolescentes e
educadores, atendendo diretamente um total de 890 jovens com idades entre 15 e 59 anos.
* Instituição: Centro de Pesquisas Agropecuárias Meio-Norte

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Culturas e Cidadania do Quilombo
PI - Campinas do Piauí
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Cria empreendimentos sócio-economicos sustentáveis para 114 jovens estudantes da comunidade de Salinas, matriculados nas redes estadual e
municipal de educação, buscando promover o resgate histórico e valorizar sua identidade racial e cultural. Serão oferecidos cursos e oficinas
contínuas de qualificação técnico-profissional em costura e pinturas; percussão artística e de terreiros; estética negra; oficina permanente de
produção da estética étnica afrodescendente no Brasil em cabelos, ornamentos e acessórios de beleza; e produção de bijuterias em sementes
vegetais.
* Instituição: Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Quilombola Salinas e Adjacêcias

Rio Grande do Norte
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Terreiros do Futuro: Educação e Identidade para Crianças e Adolescentes Afro-descendentes de Comunidades
Tradicionais de Terreiros de Candomblé do Jardim Progresso/Natal-RN.
RN - Natal
Propõe ações articuladas em educação infantil, cultura, trabalho, economia solidária e capacitação profissional voltadas para 860 crianças, jovens e
mulheres de comunidades afro-religiosas pertencentes a terreiros de Candomblé no loteamento Jardim Progresso, região periférica de Natal. O
projeto tem foco na formação para a cidadania de crianças e adolescentes e no empoderamento econômico de chefes de família. Dente as ações
previstas, destacam-se a criação de um grupo de capoeira, percussão e teatro; inserção das crianças e jovens na rede pública de ensino ao final
de cada turma; oficinas artísticas, cursos de serigrafia e estruturação de empreendimentos solidários à base da coleta de material reciclável;
capacitação profissional em cursos de confecção em roupas afro-brasileiras, tapetes artesanais e confecção de puffs com garrafas PET;
estruturação do Centro Ojôloyá de Educação e Identidade para ações permanentes de educação, recreação e lazer para crianças e adolescentes
da comunidade.
* Instituição: Associação Zuzu Angel

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
No Barco Solidário da Ponta do Tubarão Lançamos Nossa Rede Cidadã
RN - Macau
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O projeto será desenvolvido nas comunidades de Barreiras, Diogo Lopes, Sertãozinho, Lagoa Doce, Mangue Seco I e Mangue Seco II, as maiores
da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, envolvendo um total de 980 participantes, sendo 350 jovens, 580 adultos
e 50 idosos, que atuam na produção e prestação de serviços vinculados à pesca artesanal, ao turismo comunitário e ao artesanato local.
Estão previstas formação e capacitação em gestão de projetos para 40 moradores; criação de uma rede de economia solidária reunindo 200
pequenos negociantes, pescadores e artesãos; auxílio para aquisição de embarcações do tipo barco-apoio à produção e segurança da pesca e
barco-escola para educação e turismo.
* Instituição: Comissão de Justiça e Paz de Macau

Fábrica-Escola: Beneficiando o Pedúnculo de Caju e Frutas Tropicais Gerando Emprego, Trabalho e Renda para a
Região Oeste do RN
RN - Água Nova, Alexandria, Apodi, Caraúbas, Doutor Severiano, Encanto, Felipe Guerra, Francisco Dantas,
Governador Dix-Sept Rosado, Itaú, José da Penha, Luís Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Paraná, Pau dos Ferros,
Pilões, Portalegre, Rafael Fernan
Propõe alternativas sustentáveis de valoração integral do caju e de frutas tropicais para geração de bebidas, sucos, conservas e outros produtos a
partir do pedúnculo, além do aproveitamento das fibras oriundas do processamento na produção de ração animal. O projeto também procura
reduzir os custos nos diferentes sistemas de produção animal dos produtores da região. Participarão ao todo 2.050 pessoas, entre alunos do curso
Técnico de Alimentos e do curso de Zootecnia do IFRN, professores das áreas e pequenos produtores da região.
* Instituição: Instituto Federal do Rio Grande do Norte/Campus Pau dos Ferros

Sergipe
Educação para Qualificação Profissional
Implantação do Centro Vocacional Tecnológico do SERGIPETEC
SE - Aracaju, São Cristóvão
Propõe a criação do Centro Vocacional Tecnológico CVT, com laboratórios de informática, eletro-eletrônica, química, física e biologia, oferecendo
cursos nas áreas de tecnologia da informação, biotecnologia e energia, capacitando um total de 3.000 jovens com idades entre 18 e 29 anos para
o mercado de trabalho.
* Instituição: SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO
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Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Catadoras de Mangaba, Gerando Renda e Tecendo Vida em Sergipe
SE - Barra dos Coqueiros, Estância, Indiaroba, Itaporanga d`Ajuda, Japaratuba, Japoatã, Pirambu
Contribui para o fortalecimento e a sustentabilidade das comunidades extrativistas da região por meio da aprendizagem e implementação de
tecnologias sociais e auto-organização dos grupos. O projeto envolverá 1.357 famílias que vivem da cata da mangaba, com participação direta de
600 mulheres catadoras.
* Instituição: Associação das Catadoras de Mangaba e Indiaroba

O projeto será desenvolvido nas comunidades de Barreiras, Diogo Lopes, Sertãozinho, Lagoa Doce, Mangue Seco I e Mangue Seco II, as maiores
da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, envolvendo um total de 980 participantes, sendo 350 jovens, 580 adultos
e 50 idosos, que atuam na produção e prestação de serviços vinculados à pesca artesanal, ao turismo comunitário e ao artesanato local.
Estão previstas formação e capacitação em gestão de projetos para 40 moradores; criação de uma rede de economia solidária reunindo 200
pequenos negociantes, pescadores e artesãos; auxílio para aquisição de embarcações do tipo barco-apoio à produção e segurança da pesca e
barco-escola para educação e turismo.
* Instituição: Comissão de Justiça e Paz de Macau

Centro-Oeste
Distrito Federal
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Reconstruindo Vínculos
DF - Brasília
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O Instituto, criado em 2007, tem por objetivo promover o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes que vivem nas
entidades de acolhimento do Distrito Federal, através da capacitação de profissionais de entidades de acolhimento, promoção do atendimento a
crianças e adolescentes abrigados e fortalecimento da família entre outras ações. O projeto atenderá 520 pessoas, entre profissionais da área,
crianças e adolescentes e seus familiares.
* Instituição: instituto de Capacitação e Intervenção Psicossocial pelos Direitos da Criança

Equoterapia - Indutor de Inclusão Escolar e Social
DF - Brasília
O Instituto Cavalo Solidário pretende promover a reabilitação e a inclusão escolar e social de pessoas com deficiência através da prática
equoterápica, melhorando assim a qualidade de vida dos seus praticantes e sua família. Serão atendidos 160 praticantes, ampliando não só o
número de beneficiados como também a faixa etária de atendimento. O projeto atenderá os municípios de Ceilândia, Taguatinga e Brasilândia.
* Instituição: Instituto Cavalo Solidário

Goiás
Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Por Um Desenvolvimento Sustentável
GO - Santa Rita do Novo Destino
A instituição pretende possibilitar as comunidades quilombolas de Pombal, Zagaia, Verdelandia, Assentamento São Tiago e região, melhores
condições para realização dos trabalhos na agricultura, reduzindo a vulnerabilidade, destruição do meio ambiente e a insegurança alimentar pelo
fortalecimento da inclusão social além da geração renda. O projeto irá transferir tecnologia de produção de baixo custo e alta eficiência e de
comercialização para 100 famílias, organizadas em grupos produtivos e solidários, objetivando sua inclusão social e o abastecimento alimentar
local para demais no total de 60 famílias produtoras rurais e de outras comunidades quilombolas.
* Instituição: Associação Quilombola

Projeto Kalunga Sustentável: Cidadania e Geração de Renda
GO - Cavalcante, Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás
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O projeto melhora a capacidade profissional e gera novas e melhores oportunidades de trabalho para os Quilombolas Kalungas, nas áreas do
ecoturismo, do agroextrativismo e beneficiamento dos frutos do cerrado, fortalecendo a identidade territorial do Sítio Histórico e Patrimônio
Cultural Kalunga. elevando as condições de qualidade de vida e cidadania dessas comunidades afrodescendentes e, por fim, estabelecer um ciclo
virtuoso capaz de envolver a população de três municípios (Cavalcante, Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás) da região norte de Goiás.
* Instituição: Associação Quilombo Kalunga

Mato Grosso
Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Desenvolvimento Socioeconômico dos Empreendimentos da Agricultura Familiar da Região Sul do Estado de Mato
Grosso
MT - Dom Aquino, Guiratinga, Juscimeira, Pedra Preta, Poxoréo, Rondonópolis, São José do Povo
Tem como objetivo geral a promoção de um modelo alternativo de desenvolvimento socioeconômico dos assentamentos da região sul do estado
de Mato Grosso, por meio da formação, organização e sensibilização de agricultores familiares, embasados nos princípios da economia solidária.
* Instituição: Associação Dando as Mãos, Organização Solidária dos Assentados e empreendedores em geral

Mato Grosso do Sul
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Uns Por Todos
MS - Campo Grande
O projeto terá como área de atuação a Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente das comunidades ao entorno do Lixão de Campo
Grande, por meio do desenvolvimento de ações que visam o atendimento de necessidades sócio-educacionais para cerca de 550 crianças e
adolescentes.
* Instituição: Instituto de Desenvolvimento Evangélico

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
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Projeto Arte de Fazer e Reciclar
MS - Anastácio
Promove condições de trabalho para catadores de recicláveis e familiares do entorno do pantanal de Mato Grosso do Sul Propiciando melhoria da
qualidade de vida. O foco desse projeto é trabalhar com 320 pessoas, divididas em 3 núcleos produtivos, sendo 100 pessoas na coleta e
processamento de PET, 100 mulheres no núcleo de artesanato e 120 jovens no de reciclagem de papel.
* Instituição: Instituto Arara Azul

Projeto Programa Pecuária de Leite de Itaquirai: Projeto Geraleite
MS - Itaquiraí
Contribui no fortalecimento e melhoria da produtividade e produção da Cadeia Produtiva do Leite no município de Itaquiraí, estado de Mato grosso
do Sul, proporcionando o aumento da geração de trabalho e renda, e conseqüentemente a melhoria da qualidade de vida dos participantes do
projeto. O projeto pretende beneficiar diretamente 400 pessoas entre 18 e 60 anos.
* Instituição: Prefeitura Municipal de Itaquirai

Goiás
Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Por Um Desenvolvimento Sustentável
GO - Santa Rita do Novo Destino
A instituição pretende possibilitar as comunidades quilombolas de Pombal, Zagaia, Verdelandia, Assentamento São Tiago e região, melhores
condições para realização dos trabalhos na agricultura, reduzindo a vulnerabilidade, destruição do meio ambiente e a insegurança alimentar pelo
fortalecimento da inclusão social além da geração renda. O projeto irá transferir tecnologia de produção de baixo custo e alta eficiência e de
comercialização para 100 famílias, organizadas em grupos produtivos e solidários, objetivando sua inclusão social e o abastecimento alimentar
local para demais no total de 60 famílias produtoras rurais e de outras comunidades quilombolas.
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* Instituição: Associação Quilombola

Projeto Kalunga Sustentável: Cidadania e Geração de Renda
GO - Cavalcante, Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás
O projeto melhora a capacidade profissional e gera novas e melhores oportunidades de trabalho para os Quilombolas Kalungas, nas áreas do
ecoturismo, do agroextrativismo e beneficiamento dos frutos do cerrado, fortalecendo a identidade territorial do Sítio Histórico e Patrimônio
Cultural Kalunga. elevando as condições de qualidade de vida e cidadania dessas comunidades afrodescendentes e, por fim, estabelecer um ciclo
virtuoso capaz de envolver a população de três municípios (Cavalcante, Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás) da região norte de Goiás.
* Instituição: Associação Quilombo Kalunga

Mato Grosso
Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Desenvolvimento Socioeconômico dos Empreendimentos da Agricultura Familiar da Região Sul do Estado de Mato
Grosso
MT - Dom Aquino, Guiratinga, Juscimeira, Pedra Preta, Poxoréo, Rondonópolis, São José do Povo

* Instituição: Associação Dando as Mãos, Organização Solidária dos Assentados e empreendedores em geral

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Projeto Arte de Fazer e Reciclar
MS - Anastácio

Promove condições de trabalho para catadores de recicláveis e familiares do entorno do pantanal de Mato Grosso do Sul Propiciando melhoria da
qualidade de vida. O foco desse projeto é trabalhar com 320 pessoas, divididas em 3 núcleos produtivos, sendo 100 pessoas na coleta e
processamento de PET, 100 mulheres no núcleo de artesanato e 120 jovens no de reciclagem de papel.
* Instituição: Instituto Arara Azul

Sudeste
Espírito Santo
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Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Projeto Rede
ES - Fundão, Serra
Agrega valor e proporcionar sustentabilidade aos 1290 pescadores da Colônia de pesca Z11 nos municípios de Serra e Fundão-ES por meio de
educação e geração de renda.
* Instituição: Agencia Nacional de Desenvolvimento Economico-Social e Defesa Ambiental

Escola Multidisciplinar Profissionalizante de Artes e Ofícios - EMPAO PETROBRÁS
ES - Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória
Contribui para a diminuição da taxa de desemprego e melhora a qualidade de vida de jovens em situação de vulnerabilidade social a partir da
preservação do patrimônio cultural material. Serão beneficiados 80 jovens diretamente em Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
* Instituição: Instituto Goia

Minas Gerais
Educação para Qualificação Profissional
MG - Ouro Preto
Implementação De Unidade Protótipo De Tecnologias Sociais Limpas Para A Arte Em Pedra-Sabão Visando A Melhoria Ambiental, De Saúde E De
Qualidade De Vida Da Comunidade De Mata Dos Palmitos, Ouro Preto-Mg
* Instituição: Centro de Tecnologia Mineral (CETEM)
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente

Semeando Uma Cultura de Direitos
MG - Betim
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Contribui para a prevenção e diminuição de casos de violência contra crianças, adolescentes e jovens em Betim, através do fortalecimento do
Sistema de Garantia de Direitos e da criação de uma Cultura de Direitos Humanos. O projeto beneficiará 1130 pessoas diretamente.
* Instituição: Centro Recreação de Atendimento e Defesa da Criança e Adolescente

Salão do Encontro: Educação, Arte & Dignidade
MG - Betim
Potencializa a atuação do Salão do Encontroem Betim, fortalecendo suas ações voltadas para a Garantia dos direitos da Criança e do Adolescente,
Geração de Renda e oportunidade de trabalho. O projeto pretende beneficiar diretamente 1.175 pessoas entre 0 e 60 anos.
* Instituição: Serviço Assistencial Salão do Encontro – SASFRA

Orquestra Jovem de Contagem 2.010/2.011
MG - Contagem, Belo Horizonte, Betim, Ibirité
Amplia e organiza a estrutura administrativa e operacional da Orquestra Jovem de Contagem e funcionalidade do projeto Orquestra Jovem de
Contagem 2011/2012 com oficinas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta doce, flauta transversal, percussão, clarinete, oboé, fagote,
trompete e percepção musical, a 250 educandos das cidades de Betim, Contagem, Ibirité e Belo Horizonte.
* Instituição: Orquestra Jovem de Contagem

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Dedo de Gente: Arte, Cultura, Tecnologia e Inovação
MG - Araçuaí, Curvelo
Amplia e aprimora o exitoso trabalho da Cooperativa Dedo de Gente, que hoje gera oportunidade de trabalho e renda para 85 jovens das cidades
de Curvelo e Araçuaí (MG), dentro de um processo educativo libertador e criativo.
* Instituição: Cooperativa Dedo de Gente

Fortalecimento da Apicultura no Território Rio Doce Krenak
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MG - Mutum, Pocrane, Resplendor, Santa Rita do Itueto, São Geraldo do Baixio, Conselheiro Pena, Aimorés, Ipanema,
Itueta
Fortalece a atividade apícola no Território Rio Doce Krenak, contribuindo para aumento de renda do publico alvo: jovens e mulheres. Serão
beneficiados diretamente, 1.150 jovens, e 1.100 mulheres
* Instituição: Rede de Valorização de Itueta para o Desenvolvimento Auto-Sustentável

Práticas que preservam a natureza e melhora a vida do agricultor familiar do alto Jequitinhonha
MG - Turmalina
O projeto visa o acesso de agricultores familiares a tecnologias sociais de convivência com o semi-árido, a fim de melhorar as condições de
produção e aumento da renda familiar. Os participantes do projeto serão 100 agricultores(as) familiares, entre 18 e 59 anos, das comunidades
rurais de Campo Alegre, Gentio, Morro Redondo e Córrego São João.
* Instituição: Associação de Promoção ao Lavrador e Assistência ao Menor de Turmalina

Rio de Janeiro
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Centro de Referência para Egressos do Sistema Socioeducativo - CRESSE
RJ - Rio de Janeiro
Contribui para a redução da reincidência de atos infracionais oferecendo oportunidades aos adolescentes e jovens, egressos do sistema
socioeducativo, de reverem seus valores, construírem um novo projeto de vida, retomando a convivência social no pleno exercício da cidadania.
Pretende atender 200 jovens e adolescentes egressos do sistema socioeducativo do município do Rio de Janeiro.
* Instituição: IHN - Instituição do Homem Novo

Convivência Positiva
RJ - Itaboraí, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Tanguá
Fortalece a autoestima, os vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes vivendo com HIV e Aids na Região Metropolitana II, no
Estado do Rio de Janeiro, por meio de atividades sócio-educativas. Serão 120 crianças e adolescentes atendidos diretamente.
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* Instituição: Grupo Pela Vidda-Niterói

Jovens e o seu Potencial Criativo na Resolução de Conflitos
RJ - Rio de Janeiro
Contribui para a ampliação da Cultura de Paz, buscando respostas efetivas a situações de conflito e violência no âmbito das escolas da rede
pública municipal do Rio de Janeiro e da comunidade.
* Instituição: CECIP Centro de Criação de Imagem Popular

Qualificando a Educação de Crianças e Adolescentes em Favelas do Rio de Janeiro
RJ - Rio de Janeiro
Garante o direito a educação de qualidade para crianças e jovens de favelas do Rio de Janeiro, em projeto de educação integral construído a partir
da premiada Metodologia Mandala dos Saberes, que vem contribuindo para ampliar o diálogo entre escolas e comunidades. O projeto atenderá
700 crianças.
* Instituição: Associação Casa das Artes de Educação e Cultura

Plano Social Reciclando Vidas
RJ - São Gonçalo
Contribui para o desenvolvimento humano, social e econômico da comunidade de catadores de resíduos do Aterro de Itaoca (São Gonçalo-RJ)
como contrapartida ao fechamento das operações do local. O projeto pretende garantir a continuidade das ações de inclusão social para 350
catadores de resíduos do local.
* Instituição: Instituto Synthesis

Mare Unida Desenvolvendo Cidadania
RJ - Rio de Janeiro
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Pretende promover o desenvolvimento humano de crianças e jovens moradores do Complexo da Maré (RJ) através do uso do esporte como
ferramenta para educação, qualificação para o trabalho e inclusão social.
* Instituição: Associação Luta Pela Paz

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Roçarte - Fortalecimento da Economia Criativa no Artesanato Rural do Território da Cidadania Noroeste Fluminense.
RJ - Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade,
Porciúncula, Varre-Sai

O projeto tem por objetivo a geração de renda e oportunidades de trabalho aos artesões dos ambientais rurais do Território Noroeste do Estado
do Rio de Janeiro, proporcionando, dessa forma, a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a alta estima. Serão beneficiados 333
participantes.
* Instituição: Associação Rapoense de Artesaos - Ararte

Agricultura Familiar Periurbana: gerando trabalho e renda em comunidades empobrecidas da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro, RJ
RJ - Guapimirim, Itaguaí, Magé, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro, Seropédica
O projeto tem por objetivo a ampliação das oportunidades de ocupação socioeconômica e geração de renda para 650 agricultores e agricultoras
familiares periurbanos da região metropolitana do Rio de Janeiro, provenientes de comunidades situadas nos municípios de
Nova Iguaçu, Queimados, Magé e Rio de Janeiro.
* Instituição: AS-PTA Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa

A gente quer....Trabalho, Moradia, Diversão & Arte - Estação Cinelândia
RJ - Rio de Janeiro
Cria oportunidade de geração de trabalho e renda para os trabalhadores de 0-3 salários mínimos, das ocupações das região central da cidade do
Rio de Janeiro. Seus objetivos específicos consistem na capacitação de jovens e adultos para os trabalhos nas áreas de cultura e gastronomia e
adequar e estruturar o espaço físico da moradia Manoel Congo.
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* Instituição: Associação de Apoio à Moradia

Matrizes que Fazem
RJ - São Gonçalo
O projeto visa qualificar profissionalmente 750 adolescentes e jovens de comunidades tradicionais de terreiros e da comunidade de São GonçaloRJ para a promoção do aumento da renda. Para isso, realizará 10 oficinas de Corte e Costura, Cerâmica, Adereços e Bijuterias, preservação da
Cultura das comunidades tradicionais de terreiro, artesanatos, reutilização de materiais recicláveis, penteados afro, dentre outros.
* Instituição: Centro Espirita egbe ile iya omi daye

São Paulo
Educação para Qualificação Profissional
Projeto Superação
SP - Cerquilho, Cesário Lange, Charqueada, Chavantes, Clementina, Colina, Colômbia, Conchal, Conchas,
Cordeirópolis, Coroados, Coronel Macedo, Corumbataí, Cosmópolis, Cosmorama, Cotia, Cravinhos, Cristais Paulista,
Cruzália, Cruzeiro, Cubatão, Cunha, Des
Vai qualificar profissionalmente 420 jovens paulistas com idade entre 18 e 29 anos, inseri-los no mundo do trabalho e ministrar a Oficina de
Iniciação Teatral como Atividade de Educação Complementar para crianças e adolescentes.
* Instituição: Teatro do Kaos

Projeto Construindo Novas Vidas
SP - Campinas
O projeto Novas Vidas tem o foco na inclusão social através da capacitação profissional e do trabalho cooperativado a 150 jovens maiores de 18
anos egressos do sistema penitenciário da região de Campinas , com a realização de 20 cursos de profissionalização para construção civil.
* Instituição: Instituto Avalon
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Juventude e Trabalho
SP - Cubatão, Santos
O projeto quer ampliar o acesso de 180 jovens da Baixada Santista a empregos verdes. Vai formalizar parcerias, adequar espaços, construir
projeto pedagógico, elaborar grade curricular, organizar processo de seleção e divulgação, contratação de pessoal, entrevistas, monitoramento e
avaliação de processo e resultados, mobilizar empresas para contratação de aprendizes, avaliar o aprendizado, organização de grupos de trabalho.
* Instituição: Agenda Pública - Agência de Análise e Cooperação em Políticas Públicas

Juventude e Trabalho
SP - Cubatão, Santos
O projeto quer ampliar o acesso de 180 jovens da Baixada Santista a empregos verdes. Vai formalizar parcerias, adequar espaços, construir
projeto pedagógico, elaborar grade curricular, organizar processo de seleção e divulgação, contratação de pessoal, entrevistas, monitoramento e
avaliação de processo e resultados, mobilizar empresas para contratação de aprendizes, avaliar o aprendizado, organização de grupos de trabalho.
* Instituição: Agenda Pública - Agência de Análise e Cooperação em Políticas Públicas

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Integrar Arte e Vida
SP - Guarujá
O projeto é um combate á evasão escolar, diminuindo a repetência e minimizando a fome e as desigualdades sociais em Guarujá-SP. Pretende
beneficiar diretamente 300 crianças e adolescentes entre 06 e 19 anos que frequentam escolas da região que estão mais próxima s das favelas e
passam grande parte do dia ociosas.
* Instituição: Associação Nacional de Esportes

Fliperamas nas Unidades Básicas de Saúde? Construindo ferramentas multimídia para a promoção da saúde e da
qualidade de vida de adolescentes e jovens.
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SP - Embu, São José dos Campos, São Paulo
O projeto busca criar, em parceria com 6 unidades básicas de saúde e com grupos de adolescentes, uma estratégia multimídia capaz de promover
o acesso qualificado de adolescentes e jovens aos serviços de saúde e a outros equipamentos/instituições que possam contribuir para a promoção
da saúde e da qualidade de vida da população de São Paulo.

* Instituição: ECOS - COMUNICAÇÃO EM SEXUALIDADE
Ciranda da Inclusão
SP - Sumaré
Busca incluir e integrar os cidadãos de Sumaré com deficiência no processo escolar, em escola comum ou especial, em nível adequado às suas
necessidades, oferecendo oportunidades de desenvolvimento social, educacional, cultural e emocional. Prevê uma equipe multidisciplinar nas áreas
de Educação Física, Pedagogia, Psicologia, Fisioterapeuta, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia para atender 116 deficientes
* Instituição: Associação Pestalozzi de Sumaré

Todos pelos direitos: deficiência intelectual, cidadania e combate à violência.
SP - Cerquilho, Cesário Lange, Charqueada, Chavantes, Clementina, Colina, Colômbia, Conchal, Conchas,
Cordeirópolis, Coroados, Coronel Macedo, Corumbataí, Cosmópolis, Cosmorama, Cotia, Cravinhos, Cristais Paulista,
Cruzália, Cruzeiro, Cubatão, Cunha, Des
O objetivo do projeto é fortalecer a rede de proteção à criança e adolescente com deficiência no estado de São Paulo, dirimindo as ações de
violência, físicas e morais, sofridas por esta população. Essa iniciativa atenderá 40 municípios paulistas, sendo 126 beneficiados.
* Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo

Implementação de Residência em Atendimento Hospitalar Escolar
SP - São Paulo
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Objetiva formar professores residentes em atendimento escolar hospitalar e o concomitante atendimento escolar hospitalar aos alunos pacientes
do Instituto de Oncologia Pediátrica - Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer -Universidade Federal de São Paulo. Vai atender 510
alunos-pacientes e 900 educadores/ano.
* Instituição: Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer

Projeto Ateliê-Escola - Convivência e Arte
SP - Campinas
Objetiva-se contribuir para a reinserção social de adolescentes egressos do sistema de medida socioeducativa da cidade de Campinas. Para isso,
visa-se ampliar o campo de referencia dos adolescentes por meio da arte-educação, propiciar a convivência grupal dos adolescentes e de suas
famílias, desenvolver acompanhamento psicossocial, oferecer bolsa – auxilio aos participantes durante o primeiro ano e incentivar que os
adolescentes empreendam alternativas de geração de renda.
* Instituição: Centro de Educação e Assessoria Popular

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Café Sombreado - Espaço de Geração de Renda e Capacitação Continuada
SP - Mirante do Paranapanema
O Projeto Café Sombreado prevê a participação de 100 jovens e adultos (acima de 18 anos) e tem o objetivo principal de entender técnica e
socialmente a realidade local, em relação à produção de café, de 50 lotes de reforma agrária para mostrar que o referido projeto pode propiciar o
desenvolvimento sustentável da Região do Pontal do Paranapanema.
* Instituição: Associação Regional de Cooperação Agricola do Pontal - ACAP

Segurança + Renda : Coleta de Lixo Eletrònico
SP - Diadema, Guarulhos, Mauá, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, São Paulo
O objetivo principal deste trabalho é aumentar a renda dos catadores de materiais recicláveis, por meio da agregação de valor ao produto de seu
trabalho. O projeto pretende atender 2.500 catadores, integrantes das 85 cooperativas e núcleos de catadores de São Paulo capital, 10 grupos das
cidades do ABC Paulista e Guarulhos.
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* Instituição: Instituto Gea - Ética e Meio Ambiente

Rede Paulista de Negócios Inclusivos
SP - São Paulo
Vai criar uma rede de negócios inclusivos na Região Metropolitana de São Paulo, incubando 8 empreendimentos e colocando em rede 100
empreendimentos populares. Pretende-se com oprojeto formar no mínimo três redes de atuação coletiva, atendendo diretamente 154 jovens e
adultos.
* Instituição: Instituto de Socioeconomia Solidária

Sul
Paraná
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Levando o Bem
PR - Araucária
Garante o acolhimento prioritário a crianças, adolescentes e jovens dependentes químicos, a partir da intervenção inicial de uma equipe
multidisciplinar - em unidade móvel - nas regiões consideradas em situação de risco no município de Araucária. A estimativa é de 4800
participantes sendo encaminhados para os serviços e abordados pela unidade móvel.
* Instituição: Associação Esportiva Vencer

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Projeto de Amparo ao Pescador
PR - Paranaguá
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Fortalece a identidade e o espírito de pertencimento dos pescadores da Ilha de Amparo e região, através da geração de emprego e renda oriundos
do trabalho na pesca e da utilização de uma câmara frigorífica que agregue valor ao pescado.
* Instituição: Associação Comunitária dos Moradores do Amparo

Produzindo Cidadania
PR - Antônio Olinto, Bituruna, Boa Ventura de São Roque, Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Diamante
do Sul, Foz do Jordão, General Carneiro, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema, Lapa, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Mandaguari,
Marquinho, Nova Laranjeira
Assiste tecnicamente e capacita as famílias para a produção diversificada de alimentos com horizonte da agroecologia, acesso às políticas públicas
e agrega valor a produção através da implantação de quatro agroindústrias comunitárias. O projeto Produzindo cidadania visa beneficiar 810
famílias camponesas de mais de 30 municípios do estado do Paraná.
* Instituição: Associação Paranaense de Pequenos Agricultores - APPA

Economia Popular Solidária: construindo uma nova cultura do trabalho
PR - Curitiba
Fortalece a organização de 50 grupos econômico-solidários de Curitiba e Região Metropolitana, através da formação técnica e cidadã, realizando
experimentos em cooperativismo e associativismo, dentro do espírito da Economia Popular Solidária. As ações definidas para atingir o objetivo
proposto serão voltadas para o atendimento direto de 200 crianças e adolescentes.
* Instituição: CEFURIA

Rio Grande do Sul
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Educando e Semeando Vidas
RS - Esteio
Contribui com a proteção integral, inclusão social, artística, cultural e ambiental de crianças e adolescentes das comunidades fragilizadas de Esteio
e Sapucaia do Sul/ RS.
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* Instituição: Associação de Literatura e Beneficência

Qualificação do Atendimento Social Integrado de Apoio ao Tratamento do Câncer Infantil
RS - Campo Bom, Estância Velha, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo
Qualifica o atendimento social integrado de crianças portadoras de câncer através do desenvolvimento motor e cognitivo dos pacientes e da
ampliação da autoestima das cuidadoras. Pretende atender 65 participantes na faixa etária de 0 a 18 anos que se encontram em situação de
vulnerabilidade social residentes a 45 km da capital na região conhecida como vale dos sinos: em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom,
Portão e Estância Velha.
* Instituição: Associação de Assistência ao Menor em Oncologia - AMO

Dança e Sentidos
RS - Porto Alegre
Capacita seis oficineiros cegos, entre jovens e adultos, para ensinar dança para, no mínimo, 60 pessoas cegas, entre crianças e adolescentes, e
mostrar doze espetáculos de dança com os participantes.
* Instituição: Instituto Santa Luzia

GeraPaz: Gestando sonhos e gerando mudanças
RS - Porto Alegre
Contribui para a redução da violência sofrida por crianças e adolescentes, construindo em conjunto com o grupo familiar, alternativas de tolerância
e diálogo para o enfrentamento e a resolução de conflitos. O projeto pretende beneficiar diretamente 300 crianças em Porto Alegre.
* Instituição: Movimento pelos Direitos da Criança e do Adolescente

Comunidade Ativa - Potencializando Redes de Proteção
RS - São Leopoldo
Garante a efetivação dos Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens em situação de rua e de exploração sexual, potencializando ações
de enfrentamento e de prevenção através de intervenções compartilhadas em redes, possibilitando a autonomia e o protagonismo juvenil e
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comunitário. Pretende alcançar 300 participantes entre crianças, adolescentes, jovens e familiares, além de integrantes das diversas redes
comunitárias locais e das 3 esferas públicas.
* Instituição: Programa de Apoio a Meninos e Meninas

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Profissão Catador: entre o viver e o sobreviver do lixo
RS - Cruz Alta
Contribui com a construção de alternativas coletivas para a organização dos Catadores de Cruz Alta, através da criação de associações para a
coleta, separação, armazenamento e comercialização de materiais recicláveis. Serão beneficiados 100 catadores.
* Instituição: Fundação Universidade de Cruz Alta

Plantando Alternativas, Gerando Sustentabilidade
RS - Porto Alegre
Estrutura e fortalece os núcleos de produção coletiva, da comunidade Utopia e Luta, com vistas à sustentabilidade socioeconômica e ambiental
das 42 famílias moradoras do prédio e atuação em Rede com quatro comunidades da cidade de Porto Alegre.
* Instituição: Cooperativa Mista Solidária Utopia e Luta

Artesanato, Economia Solidária e Turismo de Eventos: Construção de identidades e produção em rede.
RS - Porto Alegre
Forma uma rede de produção e comercialização na área do artesanato, com desenvolvimento de identidade visual própria e vinculação ao turismo
de eventos na capital e na Região Metropolitana de Porto Alegre. O projeto atenderá 20 empreendimentos de economia solidária e um total de
235 pessoas.
* Instituição: Cooperativa de Sociólogos Solidários COOPSSOL Brasil

Santa Catarina
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Educação para Qualificação Profissional
Desenvolvendo Talentos para a Inclusão Social
SC - Criciúma
Realiza cursos de capacitação e qualificação profissional no segmento da indústria de confecção do vestuário de Criciúma e região, promovendo a
inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade social e sua inserção no mercado de trabalho, contribuindo para a erradicação da
pobreza atendendo aos objetivos de desenvolvimento do milênio. O projeto propõe atender 320 pessoas.
* Instituição: Associação Beneficente ABADEUS

Nova Colheita
SC - Catanduvas, Vargem Bonita, Água Doce
Gera novas culturas com melhoria e fortalecimento da renda familiar através do cultivo de frutas, para pequenos agricultores assentados do meiooeste catarinense, pertencentes aos municípios de Catanduvas, Vargem Bonita e Água Doce. O projeto atenderá um total de 40 pessoas.
* Instituição: Cooperativa Regional de Industrialização e Comercialização do Meio Oeste Contestado - COOPERMOC

Fortalecendo Experiências de Economia Solidária em Santa Catarina
SC - Bela Vista do Toldo, Belmonte, Benedito Novo, Biguaçu, Blumenau, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom
Jesus, Bom Jesus do Oeste, Bom Retiro, Bombinhas, Botuverá, Braço do Norte, Braço do Trombudo, Brunópolis,
Brusque, Caçador, Caibi, Calmon, Cam
Contribui para a viabilidade econômica de empreendimentos de economia solidária como alternativas de geração de trabalho e renda, valorizando
o protagonismo dos grupos sociais em situação de exclusão social em Santa Catarina. Serão beneficiados 1340 participantes.
* Instituição: Cáritas Brasileira Regional Santa Catarina

Produção sustentavel e sucessão familiar nas unidades de produção agricola
SC - Guarujá do Sul
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Possibilita a geração de renda, garantindo a sustentabilidade alimentar, econômica, ambiental e social de famílias de agricultores. O projeto vai
atuar em Guarajá do Sul e soma 260 atendimentos diretos.

* Instituição: Cooperativa da Agricultura Familiar, de Economia Solidária e Org. da Produção Industrialização, Comercialização e serviços de
Guarujá do Sul e Região

Projetos Regionais
Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Tecendo um Nordeste Solidário: Mulheres Rurais e Urbanas Fortalecendo sua Cidadania e Autonomia Econômica
PE - Cortês, Cumaru, Cupira, Custódia, Dormentes, Escada, Exu, Feira Nova, Fernando de Noronha, Ferreiros, Flores,
Floresta, Frei Miguelinho, Gameleira, Garanhuns, Glória do Goitá, Goiana, Granito, Gravatá, Iati, Ibimirim, Ibirajuba,
Igarassu, Iguaraci,
Fortalece a capacidade produtiva de 300 mulheres em situação de pobreza ou de risco – 100 na região metropolitana de Recife e 200 na região do
Sertão do Pajeú –, sendo 96 jovens de 18 a 29 anos e 210 adultas de 30 a 59 anos, por meio de oficinas de capacitação e aperfeiçoamento
técnico na produção agrícola, não-agrícola, criatório e agregação de valor à produção do artesanato, oficinas de gestão associativa e seminários,
entre outras ações.
* Instituição: Casa da Mulher do Nordeste

Crescendo Junto
AC - Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima,
Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves,
Santa Rosa do Purus
Fortalece e divulgar a proposta da pedagogia da alternância, aumentar a renda familiar de 100 famílias em 50%, diversificando a produção em
agrofloresta, pequenos animais, produção de mudas e hortaliças, através da assistência técnica e fomento, no Acre, Amazônia e Rondônia.
* Instituição: AEFAPA - Associação da Escola Família Agrícola dos Pequenos Agrossilvicultores

Projetos Nacionais

40

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Telinha de Cinema - educação, arte e tecnologia
GO - Abadia de Goiás, Abadiânia, Acreúna, Adelândia, Água Fria de Goiás, Água Limpa, Águas Lindas de Goiás,
Alexânia, Aloândia, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Amaralina, Americano do Brasil,
Amorinópolis, Anápolis, Anhanguera,
O projeto Telinha de Cinema tem o objetivo de reaplicar tecnologia social desenvolvida pela ong Casa da Árvore como estratégia para melhorar a
educação pública através da familiarização de alunos e professores com as novas tecnologias digitais. O projeto buscará atender 1440
adolescentes de 15 a 17 anos e 640 jovens de 18 a 29 anos. Propõe a criação de dois núcleos nas Capitais Palmas e Goiânia.
* Instituição: Associação de Educação, Cultura e Meio Ambiente Casa da Árvore

Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Frutos da Agrofloresta - Gerando alimentos, renda e cidadania entre famílias agricultoras e quilombolas
SP - Cerquilho, Cesário Lange, Charqueada, Chavantes, Clementina, Colina, Colômbia, Conchal, Conchas,
Cordeirópolis, Coroados, Coronel Macedo, Corumbataí, Cosmópolis, Cosmorama, Cotia, Cravinhos, Cristais Paulista,
Cruzália, Cruzeiro, Cubatão, Cunha, Des
Participativo na elaboração, execução e gestão, o projeto beneficiará diretamente 232 famílias agricultoras. Entre 112 associadas à
Cooperafloresta no Vale do Ribeira, em Barra do Turvo SP, Adrianópolis e Bocaiúva do Sul PR, aperfeiçoará e ampliará a prática agroflorestal e
qualificará uma agroindústria multifuncional e os processos de gestão e comercialização coletiva da produção.
* Instituição: Associação dos Agricultores Agroflorestais de Barra do Turvo e Adrianópolis
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