Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania
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Resultado

Acre
Oficinas de Qualificação Profissional da APAE

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto tem como objetivo apoiar as “Oficinas de Qualificação Profissional da
APAE”, através de cursos de capacitação na área de produção artesanal de sabão,
sabonete, repelente e produção de artesanatos do talo do buriti, no município de
Cruzeiro
do Sul, objetivando a qualificação de jovens e adultos com deficiência.
Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Gestão Social e Desenvolvimento Local: Igualdade e Oportunidade para Mulheres e Jovens
da Floresta.

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Fortalecer a participação de mulheres e jovens no processo de Gestão e
Desenvolvimento Local, comprometidos com a conservação das florestas e a
inclusão social, ofertando-os oportunidades para ingressar no mercado de
trabalho, na geração de renda e nos
espaços de tomadas de decisões, através da qualificação profissional, formação
de lideranças e agregação de valor a produção.
Instituição: Rede Acreana de Mulheres e Homens
Alagoas
Defesa Jurídico Social de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socio-Educativas

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O Projeto visa garantir defesa jurídico-social ao adolescente a quem se atribua
autoria de ato infracional, prioritariamente aqueles submetidos à internação
provisória e em meio aberto, contribuindo para o processo de socialização,

construção de estratégias
de aprofundamento do protagonismo de meninos e meninas para a proteção,
promoção e conquista de seus direitos de cidadania.
Instituição: Centro de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes Zumbi dos
Palmares
Plantando Caju e Colhendo Desenvolvimento.

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Promover o desenvolvimento sustentável com geração de renda e a garantia da
segurança alimentar, através do fortalecimento da cadeia produtiva do caju,
consorciado com as culturas do feijão e milho, em assentamentos rurais do sertão
alagoano. A proposição
é resultado de amplo processo de diálogo e construção junto aos/as
agricultores/as assentados/as da reforma agrária nos municípios de Delmiro
Gouveia, Inhapi, Olho D’Água do Casado, Piranhas e Pão de Açúcar.
Instituição: Centro de Capacitação Zumbi
dos Palmares
COOPVILA – Reciclar e educar

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Promover a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis de Maceió,
preparando-os para a autogestão e participação na construção e implementação
da política integrada de resíduos sólidos urbanos, contribuindo para a
sustentabilidade da COOPVILA
e melhoria da renda dos catadores, resultando no aumento significativo da
recuperação dos materiais reaproveitáveis dos resíduos sólidos urbanos.
Instituição: Cooperativa dos Catadores da Vila Emater
Amazonas
Comércio Ribeirinho da Cidadania e Solidário

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto pretende consolidar oportunidades de geração de renda em
comunidades ribeirinhas de baixa renda na região, objetivando elevar o ganho
familiar e promover cidadania na região. Nesse sentido, propõe viabilizar a
produção e comercialização de
mil toneladas de produtos extrativistas e de agricultura familiar com a instalação

de infra-estrutura para consolidar a produção e comercialização dos produtos,
bem como a capacitação dos participantes.
Instituição: ASS. dos Produtores Rurais de
Carauari – ASPROC
AVIVE – Projeto Comunitário de Produção Sustentável de Óleos Vegetais aromáticos e
medicinais e produtos afins – FASE II

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Promover alternativa econômica para mulheres de comunidades do município de
Silves- AM, via extração sustentável de Óleos vegetais da Várzea e Terra firme e
produção de produtos afins com envolvimento comunitário, através da
profissionalização dos processos
produtivos via manejo sustentável de baixo impacto de Produtos Florestais Não
Madeireiros e integração de ações de conservação.
Instituição: Associação Vida Verde da Amazônia
Amapá
Autismo e a Educação Estruturada

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O Projeto visa a Implantação de Curso de Formação Profissional para Educadores,
Atendentes Terapêuticos e Monitores para um Tele Centro, com conhecimentos
técnicos compatíveis para o atendimento das pessoas autistas e a comunidade.
Instituição: ASS.
de Pais e Amigos dos Autistas do AMAPÁ
Bahia
Viver do Mar II

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Projeto Viver do Mar II visa à consolidação do processo de geração de renda
aprimorando a capacidade gerencial da cooperativa repescar nos aspectos
administrativos, logísticos e comerciais, promovendo os caminhos para a
sustentabilidade no município
de Vera Cruz BA.
Instituição: PANGEA – Centro de Estudos Socioambientais
APIS-Chapada

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Dinamizar o enorme potencial apícola do território Chapada Diamantina através
da qualificação profissional e assistência técnica continua de 200 agricultores
familiares de 10 municípios, gerando renda ecológica e oportunidade de trabalho
através da criação
de abelhas.
Instituição: Associação de Apicultura do Vale do Capão
SOCIOÓLEO – Rede Socioambiental da coleta de Óleo de Frituras e Gorduras Residuais na
Bahia

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O objetivo deste projeto é estruturar a cadeia produtiva do OGR (Óleo de Fritura e
Gorduras Residuais) para a geração de renda dos catadores de OGR e de materiais
recicláveis. A abrangência das ações propostas balizadas neste objetivo suscita
também
redução das consequências ambientais geradas pela forma inadequada de
descarte desses óleos e gorduras.
Instituição: Associação Pleno Cidadão (ASPEC)
Motumbaxé contra o extermínio de jovens negros

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O Projeto tem em seu principal objetivo desenvolver ações e estratégias para
combater a violência e o extermínio de jovens negros da periferia de Salvador.
Instituição: CAPDEVER
Avante Juventude Pataxó: Formação Social e Qualificação Profissional de Jovens

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
O Projeto objetiva promover a inclusão sócio-produtiva de jovens indígenas da
etnia Pataxó do Território de Identidade do Extremo Sul da Bahia por meio de
oficinas de formação social básica; cursos de qualificação profissional nas mais
diversas áreas
e; desenvolvimento de ações juvenis voltadas ao empoderamento comunitário
nas Aldeias.
Instituição: INSTITUTO MÃE TERRA
Cidadania e Renda no Sertão do São Francisco

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto visa melhorar as condições de vida dos agricultores/as familiares e
pescadores/as artesanais da região do Sertão do São Francisco através da
promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável que contribua para a
geração de renda, melhoria
da segurança alimentar e nutricional e a redução da pobreza.
Instituição: Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais
Ambiente Musical

Linha de atuação: Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
O objetivo do projeto é garantir às crianças, adolescentes e jovens do município
de Santa Cruz Cabrália/BA, direitos estabelecidos pelo ECA (Estatuto da criança e
do Adolescente) relativos ao acesso à educação, cultura, lazer, convívio familiar e
comunitário,
compondo com a escola formal – em sistema de contra turno – atividades
contínuas de música e construção de instrumentos musicais, permeando
constantemente o comprometimento e a cidadania.
Instituição: Instituto Amigos de Santo André – IASA
RECORTES Recortando Renda Costurando Cidadania

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Tem como objetivo o fortalecimento e ampliação da Rede de Costura de
empreendimentos da Economia Solidária, através da capacitação e consolidação
dos seus sistemas de produção, de comercialização e da divulgação dos seus
produtos. Um dos eixos, portanto,
a capacitação, se dará através de oficinas e cursos de áreas concernentes à moda,
utilizando inclusive novas tecnologias. Um outro eixo está relacionado à
consolidação dos sistemas de comercialização e fortalecimento da marca do
projeto.
Instituição: Associação
de Mulheres do Engenho Velho da Federação
Cuidando da vida com o pé no futuro

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
Desenvolver perfis profissionais de jovens em situação de vulnerabilidade social,
prioritariamente aqueles com deficiência intelectual, por meio da educação para

qualificação profissional, com ênfase no resgate à cidadania e inclusão social.
Instituição: Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salvador – Apae Salvador
Juventude Quilombola

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Promover a geração de renda e oportunidade de trabalho para Jovens rurais em
situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social de Comunidades
Quilombolas de municípios do Território de Irecê, Semiárido do Estado da Bahia,
através da inclusão sócio-produtiva
nas Unidades Produtivas Familiares e nos Empreendimentos Econômicos e
Solidários de suas Comunidades.
Instituição: CAA – Centro de Assessoria do Assuruá
Ceará
Jovens Familiares Produzindo no Cariri

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto pretende fomentar possibilidades de geração de oportunidades de
trabalho e renda para a juventude rural e suas famílias nos municípios do Crato,
Nova Olinda, Santana do Cariri e Milagres no Território da Cidadania do Cariri.
Instituição: Associação
Cristã de Base – ACB
Gerando Renda, Criando Esperança

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto tem como objetivo potencializar a capacidade financeira e cidadã de 80
mulheres de baixa renda, mães de famílias carentes moradoras do bairro conjunto
Tancredo Neves- Fortaleza/Ceará.
Instituição: Instituto de Assistência e Proteção Social
- IAPS
Cultivando Jovens Agricultores

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
O Projeto irá fomentar a educação para a qualificação profissional para os jovens

socialmente e economicamente vulneráveis da região do Baixo Jaguaribe,
semiárido do estado do Ceará, buscando fortalecer as iniciativas econômicas do
setor agrícola.
Instituição: Centro
Educacional da Juventude Padre João Piamarta
Raízes Indígenas

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto pretende Fortalecer a capacidade de gestão das organizações e grupos
dos Povos Indígenas Tapeba, Pitaguary, Kanindé de Aratuba e Jenipapo-Kanindé,
considerando a juventude indígena para uma produção e comercialização
sustentável do artesanato
e simultâneo fortalecimento identitário de seu povo, estruturando
empreendimentos de economia solidária.
Instituição: Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese
de Fortaleza – CDPDH
Educação Contextualizada no Sertão do Ceará

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O Projeto irá qualificar o direito fundamental de crianças e adolescentes ao
acesso à educação básica segundo os princípios da educação contextualizada com
foco no conceito da convivência com o semiárido nas escolas rurais municipais da
rede pública
de ensino dos municípios de Tamboril, Nova Russas, Quiterianopólis,
Independência e Tauá no Território da Cidadania dos Sertões Inhamuns Crateús
no Estado do Ceará.
Instituição: Cáritas Diocesana de Crateús – CDC
Etnodesenvolvimento de comunidades indígenas do Ceara

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto objetiva melhorar a qualidade de vida de comunidades indígenas do
Ceará assegurando-lhes a geração de renda e um melhor acesso à segurança
alimentar através do desenvolvimento de iniciativas de economia solidária e do
turismo solidário refletindo
valores culturais sustentados pelos indígenas
Instituição: Associação para Desenvolvimento Local Coproduzido

CACTO – Cultura, Arte, Comunicação e Novas Tecnologias

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Sedimentar e ampliar as estratégias socioeducativas desenvolvidas pelo CACTO
nas áreas de formação, produção, difusão e distribuição de bens e serviços
culturais e midiáticos com foco no conceito de economia viva para a promoção dos
direitos humanos
nas áreas de gênero, diversidade sexual e juventude.
Instituição: Fábrica de Imagens – ações educativas em cidadania e gênero
Livres Toques

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
Criar um ambiente favorável inclusivo para o desenvolvimento da cidadania e uma
nova expressão nas crianças, adolescentes e jovens do Município de Aquiraz,
através de ações educativas, na qual se tem o Audiovisual e a música, como lógica
do processo
educacional, preparando-os para criar, desconstruir paradigmas, e viver a própria
história abrindo fronteiras para livres toques com os saberes de outros povos e
outras gerações.
Instituição: Tapera das Artes
Escola de Artes e Ofícios: Vidas em Ascensão

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
O projeto objetiva, a partir do espaço de ensino-aprendizagem, oportunizar
possibilidades para que os adolescentes e jovens atendidos, e seus respectivos
grupos familiares, possam superar seus problemas cotidianos, a partir das
possibilidades forjadas
no processo de formação profissionalizante, e posterior inclusão no mundo do
trabalho formal e/ou como artífice autônomo.
Instituição: Instituto Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes – ECOA
Centro de Produção Sustentável de Alimentos

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
O projeto prevê a criação de Centros de Produção Sustentável de Alimentos como
espaço de capacitação profissional e de difusão de inovações tecnológicas
visando o combate à fome e geração de emprego e renda. Nesse sentido,

oferecerá capacitação em tecnologias
socioambientais e a instalação do Centro propriamente dito, principal resultado a
ser alcançado.
Instituição: Instituto Joazeiro de Desenvolvimento Sustentável
Distrito Federal
Adolescentes Protagonistas

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O objetivo geral do projeto é assegurar o protagonismo de estudantes do ensino
médio de escolas públicas do Distrito Federal na conquista de direitos para sua
comunidade e escola a partir dos conhecimentos acerca dos direitos humanos e
do orçamento público.
Instituição: Instituto
de Estudos Socioecnômicos- INESC
Espírito Santo
AGROMAR

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
A proposta pretende a criação de uma agroindústria familiar para a produção de
biscoitos caseiros na comunidade, beneficiando um grupo de 25 mulheres,
esposas, e filhas de pescadores artesanais tradicionais e agricultores familiares.
Para tanto, realizará
capacitações em associativismo formação de preços e técnicas de vendas e
gestão, além da formalização do empreendimento.
Instituição: Associação de Pescadores e Agricultores Familiares de Praia dos
Cações
Constituição e Fortalecimento da Rede de Economia Solidária dos Catadores Unidos do
Espírito Santo – REUNES

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Fortalecer e consolidar o processo organizativo dos (as) catadores (as) e seus
empreendimentos solidários, através da constituição da REUNES – Rede de
Economia Solidária dos Catadores Unidos do Espírito Santo, para que sejam
reconhecidos como prestadores
de serviços urbanos da coleta seletiva, promovendo a melhoria das condições de

vida, trabalho e renda desses trabalhadores, assim como, contribuindo para
construção de uma sociedade participativa e democrática.
Instituição: Instituto Nenuca de Desenvolvimento
Goiás
Desenvolvimento e Produtividade

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Possibilitar a comunidade assentada do Projeto do Assentamento Santa Fé da
laguna e região, melhores condições para realização dos trabalhos na agricultura
e na pecuária leiteira reduzindo a vulnerabilidade, destruição do meio ambiente e
a insegurança
alimentar pelo fortalecimento da inclusão social além da geração renda.
Instituição: Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Santa
Fé
Agente Jovem de Ater

Linha de atuação: Educação para a Qualificação Profissional
Capacitar jovens rurais para atuarem como agentes de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Ater), com foco na agricultura familiar e na agroecologia,
contribuindo para permanência da juventude no campo e promovendo o
desenvolvimento rural sustentável
dos municípios de Goiás, Orizona, Uirapuru e do Território da Cidadania Vale do
Rio Vermelho.
Instituição: Associação de Pais e Alunos da Escola Família Agrícola de Goiás
Projeto Reviver

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Possibilitar acessibilidade de crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens da
Região Leste- pós Meia Ponde de Goiânia, em estado de pobreza, à construção do
conhecimento, formação atitudinal e ao desenvolvimento de habilidades que
promovam a formação
do homem integral.
Instituição: Associação Irmãs Da Mãe Dolorosa da Ordem Terceira de São
Francisco
Maranhão

Projeto Meninas que Sonham

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O Projeto visa possibilitar a criação de oportunidades de igualdade de gênero,
trabalho/emprego e renda para adolescentes e jovens do sexo feminino, entre 18
a 29 anos de idade, que vivenciam situações de maior vulnerabilidade, por meio de
ações e atividades
de qualificação social e econômica, despertando para o espírito de
empreendedorismo e protagonismo.
Instituição: Centro de Formação para a Cidadania AKONI
Projeto VAMOS! CRIANÇA

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O projeto tem como objetivo promover a resiliência de crianças adolescentes em
situação de vulnerabilidade e risco social e proporcioná-los a conquista da
cidadania plena. E especificamente resgatar e devolver a auto-estima e
consciência crítica das
crianças e adolescentes oferecê-los um espaço de referencia em suas
comunidades e apoiar seu sucesso escolar.
Instituição: Associação de Cidadãos e Cidadãs Solidários VAMOS!
Revitalizando Salvaterra

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O programa tem como objetivo geral a revitalização da comunidade Salvaterra,
por meio de ações produtivas, culturais, ambientais e organizativas, qualificando
a produção agropecuária e extrativista, com ênfase na produção de alimentos,
tomando as unidades
de produção, estruturadas, inseridas de forma competitiva nos mercado,
integradas à dinâmica do desenvolvimento local e regional, de forma sustentável.
Instituição: Cooperativa de Serviços, Pesquisa e Assessoria Técnica
MARA-KIZOMBA: promovendo a cultura ancestral.

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Garantir a formação ético-política-cultural de crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social para o desenvolvimento da consciência crítica, a
elevação da auto-estima e a valorização da cultura popular maranhense.

Instituição: Centro
Cultural e Educacional Mandingueiros do amanha
Projeto Pindova: Gente Nova na Vida do Babaçual

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto tem por objetivo gerar renda para as quebradeiras de coco babaçu e
oportunidades de trabalho para os jovens de suas comunidades tradicionais,
através da adequação tecnológica instrumental e social dos núcleos produtivos
da Cooperativa Interestadual
das Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu, para a produção agroextrativista
familiar certificada segundo critérios socioambientais participativos, adequados
aos modos de vida locais e à nova legislação ambiental.
Instituição: Associação do Movimento
Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu
Disseminando a Cultura de Redes Sociais

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Fortalecer o Sistema de Garantia dos Direitos e minimizar as situações de
vulnerabilidade infanto-juvenil de seis municípios maranhenses por meio da
articulação de 30 organizações da sociedade civil, conselhos de direitos e governo,
capacitação e protagonismo
de adolescentes.
Instituição: Centro de Cultura Negra do Maranhão – CCN/MA
Minas Gerais
Economia Lilás avança no Semiárido

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto tem como objetivo promover a opção de permanência no Campo de
agricultoras jovens e adultas, e de suas comunidades, nos Territórios de Cidadania
do Semiárido Mineiro, facilitando o prosseguimento e visibilidade dos projetos
produtivos elaborados
coletivamente favorecendo o acesso às condições previas tanto ao
desenvolvimento de suas atividades econômicas como de suas comunidades.
Instituição: Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas
Enriquecimento do Capital Social no Vale do Rio Doce

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
O Projeto visa promover o desenvolvimento da região do Vale do Rio Doce a partir
da educação para a qualificação profissional, capacitando técnicos, lideranças
comunitárias e produtores rurais no desenvolvimento local sustentável e nas
tecnologias sociais,
capazes de gerar aumento de renda e de oportunidade de trabalho.
Instituição: Associação Centro de Informação e Assessoria Técnica
Cooperar: Superando Desigualdades de Renda

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto irá promover a geração e o aumento da renda a partir da inclusão
produtiva e acesso a mercados de agricultores e agricultoras familiares
Instituição: Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata
Undió Arte e Educação

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O Projeto tem como objetivo promover o pleno potencial de jovens em situação
de vulnerabilidade social, prevendo atividades que os preparem para ser,
conviver, conhecer e fazer, interagindo-os com a sociedade.
Instituição: Instituto Undió
Reciclar em Rede Gerando Renda e Cidadania

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho.
Fortalecer e consolidar o processo organizativo e de cooperação dos/as catadores
(as) e empreendimentos da Rede Cataunidos como prestadores de serviços
urbanos da coleta seletiva, promovendo a melhoria das condições de vida, renda e
trabalho na cadeia
produtiva de resíduos sólidos.
Instituição: Cooperativa de Reciclagem dos Catadores da Rede de Economia
Solidaria – Cataunidos.
Mulheres criando arte e gerando desenvolvimento

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sócio-econômico de jovens e

mulheres em condições de vulnerabilidade social oferecendo oportunidade de
trabalho remunerado em seu município.
Instituição: Associação Arte de Criar
Fortalecimento das Atividades Agrícolas e Segurança Alimentar de Agricultores e
Agricultoras Familiares

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O objetivo do projeto é promover o desenvolvimento econômico, social, cultural e
a segurança alimentar em 5 assentamentos da agricultura familiar e camponesa
localizados nas cidades de Bambuí, Betim, Funilândia, Nova União e Visconde do
Rio Branco, no
estado de Minas Gerais, através da implantação de um empreendimento agrícola e
da qualificação da produção com base em tecnologias agroecológicas e nos
princípios da Economia Solidária.
Instituição: Escola Sindical 7 de outubro
Projeto Sustentar

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto visa contribuir para a construção de uma sociedade sustentável, para a
melhoria da qualidade de vida de comunidades urbanas de baixa-renda e
promover a permanência e sustentabilidade de jovens em suas comunidades,
garantindo a geração de renda
e oportunidades de trabalho através da produção e comercialização de produtos
da agricultura familiar.
Instituição: Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas
Sistemas Agroecológicos e Comercialização Solidária para Promoção da Segurança
Alimentar e Geração de Trabalho e Renda em Áreas Quilombola e de Reforma Agrária no
Baixo Vale do Jequitinhonha, MG

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Promover a melhoria da qualidade de vida de agricultores e agricultoras familiares
quilombolas e de área de reforma agrária através da promoção da segurança
alimentar e nutricional e geração de trabalho e renda, com base na estruturação
das cadeias produtivas
da horticultura, apicultura e avicultura familiares no município de Felisburgo,
Baixo Vale do Jequitinhonha/MG.
Instituição: Cáritas Diocesana de Almenara

Mato Grosso do Sul
Rede MS de Agroecologia da APOMS

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto objetiva promover a estruturação e integração dos Núcleos da REDE DE
AGROECOLOGIA DA APOMS no estado de Mato grosso do Sul, preparando-os
para a inserção nos mercados institucionais e/ou convencionais, por intermédio
da certificação dos produtos
orgânicos, do aumento da geração de trabalho e renda e, conseqüentemente, a
melhoria da qualidade de vida dos 300 participantes do projeto.
Instituição: Associação dos Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul –
APOMS
Qualificação Profissional das Pessoas com Deficiência

Linha de atuação: Educação para a Qualificação Profissional
Promover a integração e a inclusão social das pessoas com deficiência intelectual,
física, auditiva, visual e/ou múltipla, capacitando-as para o pleno exercício da
cidadania, por meio da qualificação profissional e a inserção no mercado de
trabalho.
Instituição: Rede
Brasileira de Cooperação ao Desenvolvimento
Geração de renda para as Comunidades do Pantanal

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Promover a geração de renda e melhorar as condições de bem viver das 06
comunidades tradicionais da região do Pantanal do Paiaguás (Corixão, Cedro,
Cedrinho, Bracinho, Limãozinho e São Domingos) no município de Corumbá,
Estado do Mato Grosso do Sul,
Centro-Oeste brasileiro, através do acompanhamento na produção,
transformação e comercialização dos produtos nativos e cultivados localmente.
Instituição: Comissão Pastoral da Terra: Diocese de Corumbá
Mato Grosso
Projeto Cultivação – Florestania e Ações que Transformam vidas

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto pretende promover a geração de emprego e renda para agricultores
familiares e a inclusão social, digital e de Gênero para crianças jovens e adultos
das comunidades Vale do Amanhecer, 13 de Maio e Somapar localizadas em
Juruena-MT, ampliando
e reaplicando a Tecnologia Social “Mulheres da Amazônia” desenvolvida pela
AMCA.
Instituição: Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia – AMCA
Pará
Projeto Multimaneira’s

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O Projeto irá ofertar às crianças, adolescentes e jovens de famílias de baixa renda
um espaço destinado à alfabetização digital, cultura, lazer e educação
transformadora, defendendo e garantindo seus direitos, auxiliando-os no
processo de construção
de sua cidadania, desenvolvendo o gosto pelo saber, propiciando protagonismo,
emponderamento e fortalecendo seu relacionamento familiar.
Instituição: Lar Fabiano de Cristo
Reconstruindo a liberdade: promoção e defesa dos direitos de adolescentes e jovens que
cumprem medidas

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O projeto visa contribuir para a promoção e defesa dos direitos de adolescentes e
jovens que cumprem medida socioeducativa no estado do Pará, por meio do
desenvolvimento de suas competências e habilidades para o exercício da
cidadania ativa.
Instituição: Instituto Universidade Popular
Rede de Educação Popular pelos direitos das crianças e adolescentes da Amazônia

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O projeto visa promover oportunidades de aprendizagem, inclusão social e

exercício da cidadania para crianças, adolescentes e jovens de comunidades
ribeirinhas da Amazônia por meio de atividades socioeducativas articuladas em
uma Rede Intercomunitária
de Educação Popular, utilizando metodologias de arte-educação e
educomunicação para a mobilização comunitária em defesa dos direitos
infantojuvenis, prevenindo situações de abusos e explorações, melhorando a
qualidade de vida e aumentando o senso de responsabilidade
social das comunidades pela proteção das novas gerações.
Instituição: Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental
Paraíba
Biblioteca Livro em Roda

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O projeto visa assegurar condições para que crianças, adolescentes e jovens
tenham acesso à leitura de obras da literatura infantil e juvenil e a outros bens
culturais, contribuindo, desse modo, para melhorar o seu desempenho escolar e a
sua capacidade
de construir o seu próprio futuro pessoal e profissional.
Instituição: Associação Educativa Livro em Roda
Agroecologia gerando renda e promovendo cidadania na Serra de Teixeira

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Promover o fortalecimento da agricultura familiar na Serra de Teixeira, apoiando
jovens famílias agricultoras na implantação de inovações agroecológicas para
geração de trabalho e renda e na construção de conhecimentos para o exercício da
cidadania.

Instituição: Centro de Educação Popular e Formação Social
Mulheres produzindo saberes e gerando renda

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Tem como objetivo contribuir para o enfrentamento da pobreza de mulheres
produtoras e para a melhoria das condições socioambientais de suas

comunidades. Para tanto desenvolverá oficinas de capacitação sobre técnicas de
produção e comercialização, gestão
de negócios, além do acompanhamento sistemático dos grupos produtivos e
realização de seminários de mobilização comunitária. Pretende desta forma
estruturar os grupos produtivos, garantindo a sustentabilidade das participantes
e suas famílias.
Instituição: Cunhã Coletivo Feminista
Exploração Sexual de Adolescentes e Jovens: faça um gol contra

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O projeto visa mobilizar a sociedade, gestores públicos, organizações sociais de
defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens, trade turístico, operadores
do Sistema de Garantia dos Direitos, lideranças juvenis e mídia para o combate a
exploração
sexual de adolescentes e jovens por ocasião de mega eventos esportivos: Copa
das Confederações e Copa do Mundo, com estratégias e ações integradas de
proteção e garantia de direitos.
Instituição: Casa Pequeno Davi
Água Soberania Alimentar e Renda no Meio Rural: Superando a Pobreza e Semeando

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Promover segurança alimentar e renda para a superação da pobreza e construção
da cidadania no meio rural do semiárido Paraibano, através da implementação e
irradiação de iniciativas inovadoras de produção, beneficiamento, consumo e
comercialização de
alimentos agroecológicos da Agricultura Familiar, com prioridade para o
empoderamento de jovens e mulheres.
Instituição: PATAC
Pernambuco
Trabalho, Renda e Sustentabilidade no Campo

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto visa melhorar as condições de trabalho e renda de jovens, mulheres e

suas famílias agricultoras na Mata Sul de Pernambuco para que tenham qualidade
de vida e permaneçam no campo.
Instituição: Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá
Projeto Escola das Águas

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
O Projeto objetiva criar de um sistema de capacitação de jovens que possam
atender à demanda por profissionais em tecnologias de captação e manejo de
água e possam dar apoio à melhoria da convivência das famílias agricultoras com
o semiárido.
Instituição: Centro de Habilitação e Apoio ao Pequeno Agricultor do Araripe
Rede de Mulheres para a Comercialização Solidária

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto visa ampliar a capacidade da Rede de Mulheres para inserção na
comercialização, aumentando assim a renda das e garantindo seus direitos
econômicos. A finalidade central do projeto é investir na capacidade produtiva,
logística para a comercialização,
investir na criação e inovação dos produtos, melhorando assim sua capacidade de
inserção nos mercados, melhorar a apresentação dos produtos para o mercado,
bem como melhorar a gestão dos empreendimentos dos grupos, investindo na
gestão e na capacitação
para a comercialização.
Instituição: Associação da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú
Cerâmica Artesanal do Cabo de Santo Agostinho: Centro de Artesanato Arquiteto Wilson
de Queiroz Campos

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto objetiva modernizar e expandir Centro de Artesanato Arquiteto Wilson
de Queiroz Campos Júnior a partir do investimento em inovação tecnológica de
processos e produtos, desenvolvimento de artefatos materiais, organização de
modelo de gestão
e formação de recursos humanos, com ações articuladas de pesquisa e extensão
para ampliar a geração de renda e a oportunidade de trabalho, visando à

sustentabilidade socioambiental da atividade artesanal em cerâmica no Cabo de
Santo Agostinho.
Instituição: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de
Pernambuco.
Despertando Valores

Linha de atuação: Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
Enfrentar a problemática da dependência de substâncias psicoativas, em especial
o CRACK, visando à formação e promoção de valores com base na educação
integrando-os no contexto de participação social ao exercício pleno da cidadania.
Os participantes
das ações serão 80 crianças, 100 adolescentes e 170 jovens em situação de morte,
estando sua maioria com os vínculos familiares e comunitários fragilizados ou
rompidos.
Instituição: Comunidade dos Pequenos Profetas
Enter Jovem Plus: Empregabilidade, Tecnologia e Inglês

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
Ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho de 1000 jovens (500
por ano), em situação de desvantagem social e econômica, na faixa etária dos 18
aos 29 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio na escola
pública, por
meio da qualificação sócio-profissional e inglês conversação, em municípios do
entorno do Porto de SUAPE no Estado de Pernambuco.
Instituição: Instituto Empreender
Jogada Cidadã: todos contra a exploração sexual

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Promover a conscientização e prevenção de crianças e adolescentes na exploração
sexual durante os megaeventos esportivos e culturais em Pernambuco.
Instituição: Coletivo Mulher Vida

Artesãs no Parque – Capacitação de mulheres em artesanato e Economia Solidária para
Geração de Renda em Pernambuco

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Promover a Geração de Renda, nos princípios e valores da economia solidária e
sócio-ambiental, a partir da capacitação de 80 mulheres das comunidades
residenciais que possuem baixas taxas de renda e habitabilidade do entorno do
Parque de Dois Irmãos.
Estas capacitações terão como foco a produção de artesanato, viabilidade
econômica, gestão democrática e planejamento financeiro. Para o
empoderamento das mulheres serão abordados temas transversais como Gênero
e a inserção da mulher no mercado de trabalho,
Cidadania e Consumo Consciente, Meio Ambiente, Igualdade Racial e as várias
formas de violência contra a mulher, além do provimento de acompanhamento
técnico pós capacitações para o fortalecimento dos grupos produtivos.
Instituição: Associação Parque Dois Irmãos
Piauí
Jovens Radialistas do Semiárido

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
O projeto visa reduzir a pobreza entre jovens e promover desenvolvimento local
através da formação profissional em comunicação a serviço da educação, no
semiárido do Piauí.
Instituição: Instituto COMRADIO do Brasil
Projeto de Desenvolvimento Sustentável – Ampliação da Apicultura na Comunidade
TANQUE

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Garantir o Desenvolvimento social e produtivo da comunidade Tanque Novo
através da implantação de infra-estrutura produtiva, capacitação e assessoria
técnica as famílias, com vistas ao aproveitamento das potencialidades da
comunidade, a convivência adequada
no semi-árido, ampliando a atividade apícola, oportunizando a geração de
trabalho, renda e melhoria da qualidade de vida das famílias.

Instituição: Associação do Desenvolvimento Comunitário Rural do Tanque Novo
Paraná
Cozinha Comunitária Areia Branca

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto visa garantir a soberania alimentar e renda para as famílias, através da
transformação e agregação de valor à produção local a partir do processamento e
manipulação de produtos oriundos da agricultura familiar.
Instituição: ASS. DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DE AREIA BRANCA
Profissão Cidadão

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
O Projeto tem como objetivo promover a qualificação técnica profissional de
jovens do município de Araucária, com idade entre 17 e 29 anos, em situação de
exclusão social, oportunizando sua inserção no mercado de trabalho.
Instituição: Gerar Geração de Emprego Renda e Apoio ao Desenvolvimento
Regional
Fortalecimento da Economia Solidária nos Campos Gerais

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto objetiva fortalecer empreendimentos econômicos solidários da região
de abrangência do Fórum Regional de Economia Solidária dos Campos Gerais,
estimulando o trabalho coletivo, promovendo relações de colaboração e
contribuindo para a elevação
do nível de renda de seus trabalhadores, num processo de articulação entre as
demandas de economia solidária da região e as políticas públicas municipais,
estadual e nacional.
Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa
Terra Faxinalense

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto pretende fortalecer a identidade camponesa e faxinalense das famílias
que vivem na Comunidade e no Faxinal Emboque através da melhoria das
condições de trabalho e renda, garantindo sua segurança alimentar, sua
permanência no campo e a continuidade
de costumes tradicionais fundamentais ao meio ambiente e à sociedade.
Instituição: Instituto Equipe de Educadores Populares
Nossa Aldeia: Nosso Ambiente

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Desenvolver e fortalecer atividades relacionadas à produção e organização social
de aldeias indígenas da etnia Guarani pertencentes à Rede Solidária Popyguá,
visando o empoderamento étnico, social e econômico dos participantes e suas
comunidades.
Instituição: Associação de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento Humano –
Outro Olhar
Rio de Janeiro
Economia Participativa

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
O objetivo geral desse projeto é qualificação profissional com o objetivo de
geração de renda a 260 pescadores profissionais praticantes de pesca de rede e a
40 mulheres descarnadoras de siri residentes na Ilha de Itaoca, localizada em São
Gonçalo, RJ,
através de cursos de apicultura.
Mulheres Em Rede Tecendo Teias de Solidariedade e Conhecimento

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto irá contribuir para ampliar as de oportunidades de negócios
cooperativos e solidários protagonizados por mulheres jovens e adultas
moradoras dos morro do Cantagalo – zona Sul e Borel – Zona Norte da cidade do
Rio de Janeiro, através da capacitação,
assessoria e divulgação ao seus empreendimentos, bem como sua formação

cidadã.
Instituição: ASPLANDE Assessoria & Planejamento p/ o Desenvolvimento
Convivência Positiva

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Fortalecer 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, tais como, inclusão digital, dança, pintura,
passeios culturais,
participação em congressos e seminários, reuniões de Conselhos e Fóruns,
conhecimento de sistema de garantia de direitos, na direção da Proteção Social
Básica e da articulação intersetorial.
Instituição: Grupo Pela Vida – Niterói
Alimentos Saudáveis nos Mercados Locais

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto irá contribuir para a geração de oportunidades de ocupação econômica
e de renda na agricultura familiar da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
ampliando e consolidando circuitos locais de comercialização de alimentos
saudáveis.
Instituição: AS-PTA Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa
Juventude Protagonista da Ilha Grande/RJ

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
Promover a qualificação profissional de jovens caiçaras da Ilha Grande/RJ,
preparando-os para atuar como protagonistas no desenvolvimento do turismo
das diversas praias desta Ilha, através da realização de formação em Turismo
Sustentável de Base Comunitária.

Instituição: Associação Civil Alternativa Terrazul
Estação Gamboa: Resistência, História, Trabalho & Moradia.

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
Promover o desenvolvimento social e econômico, através da qualificação
profissional e o fortalecimento dos núcleos da cooperativa atuantes na
construção civil, turismo, costura e artesanato, gastronomia e serviço para
garantir a geração de trabalho e
renda visando à permanência da população tradicionalmente moradora da
Gamboa, especialmente aquelas de origem afro brasileira.
Instituição: Associação de Apoio à Moradia
TEPIR – Território de Educação e Promoção das Relações Étnico Raciais

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Promover a garantia de direitos de crianças, adolescentes e jovens, a partir da
construção de um território educativo capaz de aglutinar diferentes atores e
ações educativas visando garantir o direito de aprender, conviver, ser, fazer,
permanecer e melhorar
o desempenho escolar destes sujeitos de direitos. Tem como abrangência a
cidade de São João do Meriti na baixada fluminense.
Instituição: Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha
Abrindo Horizontes

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
O projeto tem como objetivo reverter à situação e proporcionar a reintegração de
jovens egressos à sociedade, qualificando-os para o mercado de trabalho, através
de cursos profissionalizantes e a aceleração da escolarização oferecendo assim
meios para
o exercício da cidadania.
Instituição: Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Social
Teatro do Oprimido na Maré

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O projeto visa articular, por meio de metodologia lúdica e pedagógica, uma Rede
de Políticas para a Juventude RPJ, no âmbito do Sistema de Garantia dos Direitos
da Criança e do Adolescente e com a formação de um Conselho Consultivo, cuja

missão será
estabelecer um protocolo de atuação para acompanhar e debater ações políticas,
sociais e estéticas do projeto, visando garantir a implementação e a afirmação dos
preceitos do ECA, da Política Nacional de Juventude e do Estatuto da Juventude.
Instituição: Centro de Teatro do Oprimido – CTO
Rio Grande do Norte
Sabão Ecológico das Comunidades

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto visa a geração de renda, através da fabricação de sabão ecológico feito
a partir da reciclagem de óleo usado, para mulheres de comunidades carentes da
cidade do Natal/RN, em situação de vulnerabilidade social, que enfrentam o
desemprego e suas
conseqüências. O projeto irá expandir a prática já existente na Comunidade Alto
da Torre, sendo implantado em mais 5 comunidades carentes, totalizando 6
comunidades a serem atendidas.
Instituição: Centro de Promoção a Assistência Social
Juventude: primavera do amanhã

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto visa proporcionar aos adolescentes e jovens na faixa etária de 15 a 29
anos, moradores do Parque 13 de Maio em Natal-RN, estratégias de consolidação
de novas rotas de vida por meio da proposição de atividades de aprendizado de
ofícios e de
preocupação socioambiental que os qualifique para o mercado de trabalho e
assim, sejam capazes de transpor suas situações de vulnerabilidade social, em
especial os casos de exploração sexual, drogadição, conflitos com a lei e trabalho
precoce.
Instituição: Associação Projeto Madre Rosa
RPTV – Educação, Cultura e Comunicação

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Possibilitar o acesso de crianças, adolescentes e jovens que vivem em situação de

vulnerabilidade social aos bens culturais e às novas tecnologias da comunicação e
informação, através de ações de capacitação, produção e difusão nas linguagens
fotográficas
e do audiovisual, visando impactar positivamente a realidade, desenvolver o
protagonismo dos atores locais, documentar e difundir o patrimônio cultural e
práticas educativas transformadoras, numa perspectiva de mobilização social, do
desenvolvimento do
trabalho em rede, de contribuição com a formulação de políticas públicas e de
construção da cidadania.
Instituição: Centro de Documentação e Comunicação Popular – CECOP
Tecnologia Social Produzindo no Semiárido

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Promover o desenvolvimento Social e Produtivo da Comunidade de Morada Nova
II, no município de Caraúbas, através da implantação de infra-estrutura adequada
e qualificação das famílias, com vista ao aproveitamento das potencialidades
locais e convivência
adequada com o semiárido, oportunizando a geração de renda, trabalho e
melhoria da qualidade de vida.
Instituição: Associação dos Pequenos Produtores Rural de Morada Nova II
Rondônia
Geração de Renda Sustentável

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto visa enfrentar o problema do êxodo rural que vem ocorrendo por conta
da contaminação das plantações de bananeiras, principal fonte de renda da
comunidade, por doenças como a Sigatoka negra e amarela e o mal do Panamá,
através da aquisição de
mudas resistentes às doenças e obtenção de maquinas para o trato da terra e o
escoamento da produção
Instituição: Associação Comunitária de Moradores, Produtores (as) Rurais da
Comunidade de Cujubim Grande e Entorno
Roraima

Fortalecimento da produção de cupuaçu e de seus subprodutos, visando elevação de renda
e oportunidade de trabalho para produtores da agricultura familiar e de comunidades
indígenas do extremo norte do Brasil.

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho.
O projeto objetiva a geração e adaptação de tecnologias que aumentem a
eficiência do manejo de plantações de Cupuaçuzeiro, principalmente na condução
e proteção da planta assim como no aproveitamento integrado do fruto e seus
derivados, para promover
a elevação de renda e oportunidade de trabalho para produtores da agricultura
familiar e comunidades indígenas.
Instituição: Aliança de Integração e Desenvolvimento das Comunidades Indígenas
de Roraima – ALIDCIRR
Rio Grande do Sul
Dança: Movimentos Para a Cidadania

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolesce
O Projeto visa desenvolver as potencialidades de crianças, adolescentes, jovens
do sexo feminino moradoras de regiões periféricas da zona oeste da cidade de
Santa Maria RS tanto na arte quanto na vida.
Instituição: Royale Escola de Dança e Integração Social – ROYALE
Fraget Empreendedorismo e Sustentabilidade

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Fortalecer os empreendimentos de economia solidária organizados em grupos e
cooperativa de geração de renda da Associação FRAGET, capacitando-os
enquanto novos empreendedores em gerência administrativa (autogestão,
produção, comercialização, liderança),
qualificando o espaço físico existente e a aquisição de equipamento, aumentando
a geração de renda e oportunidade de trabalho para a redução da pobreza.
Instituição: Associação das Vilas Reunidas Fraget
Menos tabaco, mais alimento: Agricultura Sustentável para diversificar o cultivo do Tabaco

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto oferece assessoria técnica qualificada, visando construir e consolidar
estratégias populares sustentáveis, sociais, técnicas, econômicas e ecológicas em
práticas agropecuárias, na diversificação, na organização e comercialização da
produção
e na agregação de valor para agricultores familiares dependentes da produção do
tabaco em 16 municípios do Estado do Rio Grande do Sul.
Instituição: Cooperativa Mista dos Fumicultores do Brasil Ltda – COOPERFUMOS
do Brasil
Agroecologia e Rede Solidária de Comercialização: Gerando Renda para a Comunidade

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto visa dar continuidade aos trabalhos de resgate social dentro da
comunidade da guarita e do entorno através da promoção do desenvolvimento
local das comunidades da Terra Indígena do Guarita e do seu entorno e fomento a
produção de alimentos
agroecológicos.
Instituição: Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares de Tenente
Portela Cooperfamiliar LTDA
Santa Catarina
Frutos da Terra

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto visa gerar renda e oportunidade de trabalho através da implantação e
acompanhamento de pomares e agregação de valor à produção primária oriunda
dos agricultores assentados do meio-oeste catarinense, pertencentes aos
municípios de Catanduvas,
Vargem Bonita e Água Doce.
Instituição: Cooperativa Central de Reforma Agrária de Santa Catarina – CCA/SC
Fênix

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional

O Projeto tem por objeto ampliar o acesso de jovens de comunidades carentes da
Região da Grande Florianópolis, às oportunidades de trabalho através da
capacitação em Tecnologia da Informação.
Instituição: Comitê para Democratização da Informática de Santa Catarina
Panificadora Comunitária

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Criar unidade de negócios na área de panificação e sistema de distribuição
comunitário para capacitar jovens e fornecer alimentos a custo mais baixo que o
mercado à comunidade. A gestão do negócio ocorrerá de forma compartilhada
por uma equipe formada
pelos parceiros membros da comunidade, no entanto, gradativamente a própria
comunidade irá assumindo a gestão e execução de todo o processo.
Instituição: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
Empreendedorismo nas Rendas de Bilro: formação de competências e Comércio Justo para
as mulheres rendeiras da Ilha de Santa Catarina

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
Qualificar rendeiras e suas filhas e netas para o empreendedorismo e promoção
do comércio justo de renda de bilro, com abrangência de 65 rendeiras, 40 filhas de
rendeiras e 40 netas. Para a consecução deste objetivo este projeto está
estruturado em dois
eixos: Fase do Conhecimento e Fase da Assessoria: capacitação das rendeiras bem
como de suas filhas e netas para a comercialização profissional de seu artesanato.
Instituição: Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicos – FEPESE
Alimentando a Vida no Campo

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto visa possibilitar geração de renda garantindo a sustentabilidade
alimentar, econômica, ambiental e social das famílias de agricultores cooperadas
da COOPERFLOR. Atende, preferencialmente, ao público beneficiário do Programa
Bolsa Família, como
estratégia de combate à pobreza no campo.

Instituição: Cooperativa de Produtos da Agricultura Familiar e Economia
Solidária-Cooperflor
Sergipe
Projeto Jovem Agricultor

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
O Projeto irá capacitar e gerar trabalho e renda jovens agricultores de 18 a 29
anos enquadrando-os no PRONAF JOVEM nos municípios sergipanos que
compõem os Territórios da Cidadania.
Instituição: IDAF – Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável
da Agricultura Familiar
Projeto Juventude nas Feiras – Vivenciando tons e cores, cheiros e sabores

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Desenvolver práticas de comercialização solidárias, com foco na matriz
mercadológica, onde se expressarão os caminhos das mercadorias/produtos,
passando pelos sistemas de produção, intermediação, distribuição chegando ao
sistema de consumo, ampliando
metodologias que tornem esses caminhos mais justos e operacionais pelos
empreendimentos da economia solidaria e praticado pelo jovem agricultor rural.
Serão também estabelecidas relações de logísticas solidárias em parceria com
cooperativas de transporte
fortalecendo o ato Cooperativo Solidário, para viabilização de todos os sistemas
consolidando a implantação do o Projeto Juventude nas Feiras.
Instituição: ICODERUS – Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento Rural
Sustentável
São Paulo
Estudo Com Tudo: Transformação, União, Determinação e Oportunidades

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O projeto irá desenvolver ações junto às famílias no Espaço II, denominado Bom
Pastor, localizado na região sudoeste de Campinas São Paulo, no bairro Jardim
Itatinga, 5km do Aeroporto Internacional de Vira Copos. Campinas é reconhecida

como pólo tecnológico
e científico e ainda concentra uma zona confinada de prostituição, desemprego ou
subempregos, carência de recursos, dentre outros. Pretende ainda buscar
alternativas que favoreçam o resgate da cidadania e da dignidade das famílias,
principalmente de mulheres
em situação de prostituição, alem de desenvolver um trabalho preventivo,
visando o afastamento das drogas e da prostituição com as crianças,
adolescentes e jovens.
Instituição: Centro de Estudos e Promoção da Mulher Marginalizada
Mudando a Rotina Para Exercer a Cidadania

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Desenvolver ações com as crianças, adolescentes e o grupo familiar de forma
articulada, integrada e continuada; que contribuam na prevenção de situações de
risco social e violações de direitos, propiciando o desenvolvimento integral e o
fortalecimento
de vínculos familiar e comunitários, garantindo, assim, espaços de convivência,
formação para participação e cidadania. Além de possibilitar acesso às
experiências e manifestações lúdicas, artísticas, culturais, esportivas e de lazer,
visando o desenvolvimento
da sociabilidade e criatividade, contribuindo para a construção de projetos
individuais e coletivos, a melhora da auto-estima e a autonomia.
Instituição: Projeto Gente Nova
Bem Me Quer

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto pretende a melhoria da qualidade de vida de mulheres em situação de
vulnerabilidade social, incluindo as mulheres do sistema prisional, para que suas
ações de trabalho sejam autosustentáveis, visando à qualificação para o trabalho
por meio
de oficinas profissionalizantes e atendimento psicoterapêutico, tendo como meta
a geração de renda e oportunidade de trabalho a partir de suas próprias
iniciativas.
Instituição: Casa Crescer e Brilhar

Programa de Desenvolvimento Sustentado das Comunidades Quilombolas do Vale do
Ribeira

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto visa o desenvolvimento sustentável, a geração de renda, o
fortalecimento institucional, a organização social, a capacitação e a
implementação de cadeias produtivas e de serviços em comunidades quilombolas
na APA dos Quilombos do Médio Ribeira,
em Eldorado e Iporanga, Vale do Ribeira, SP.
Instituição: CEPCE – Centro de Educação, Profissionalização, Cidadania e
Empreendedorismo
FASAM Casa da Juventude Cidadã

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
O projeto visa contribuir com a formação político-cidadã e para o trabalho,
convivência comunitária, fortalecimento de vínculos sociais e familiares,
permanência na escola, desenvolvimento e protagonismo de jovens e adultos, em
situação prioritária de
vulnerabilidade social ou emocional, por meio de atividades socioeducativas e de
educação para qualificação profissional.
Instituição: FASAM – Familiares e Amigos da Saúde Mental
Empreendedores Comunitários em Rede

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto objetiva contribuir para o fortalecimento comunitário integrado,
através de apoio às iniciativas de empreendimentos econômico solidários em
grupos comunitários do município de Cananéia, para a geração de trabalho e
renda, por meio da valorização,
aperfeiçoamento e comercialização dos produtos e serviços locais desenvolvidos
pelos grupos.
Instituição: Associação Rede Cananeia
Habilidades… Descobrindo a nossa

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto pretende reduzir a vulnerabilidade de crianças, adolescentes e jovens
consolidando a rede de garantia dos direitos e instrumentalizando de forma a
tornar-se protagonista, empreendedor, gerando renda através da descoberta das
suas habilidades
lúdicas, culturais e esportivas.
Instituição: Grupo TUMM – Todos Unidos Mudaremos o Mundo
Juntos Crescemos Fortes

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O Projeto visa promover o desenvolvimento sócio-cultura educacional e físico de
crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, assegurando a participação na
construção da sociedade e garantindo o cumprimento dos direitos cidadãos.
Instituição: Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social –
Núcleo de Crianças Vinde a Mim
Jovens Facilitadores de Práticas Restaurativas em Conflitos Juvenis

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
O projeto objetiva capacitar profissionalmente coletivos de jovens atuantes na
região do Jardim Ângela e Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, para atuarem
como facilitadores de práticas restaurativas em conflitos juvenis, compondo
núcleos comunitários
no território em que atuam.
Instituição: Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo
Sustentabilidade da Rede Cata Sampa

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto pretende conquistar a sustentabilidade econômica da Rede Cata
Sampa, com o aproveitamento das oportunidades de negócios oferecidas pela Lei
nº 12.305/2010 (PNRS), por meio da prestação de serviços da logística reversa e
da coleta seletiva solidária,
bem como do desenvolvimento da comercialização conjunta de seus
empreendimentos associados.

Instituição: Instituto Rede de Base Orgânica CATA SAMPA
Transformando a comunidade através da arte

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O Projeto pretende desenvolver atividades artísticas e culturais que
proporcionem as crianças, adolescentes e adultos despertar seu potencial, se
autoconhecer, exercer sua cidadania tornando-se transformador de sua realidade
social.
Instituição: Fundação EUFRATEN
Ateliê Escola – Convivência e Arte II

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O Projeto visa contribuir para a inserção social de adolescentes egressos do
sistema de medidas socioeducativas do município de Campinas.
Instituição: Centro de Educação e Assessoria Popular
Recicla NEIAS

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho.
Pretende promover a geração de emprego e renda para moradores do dique da
Vila Gilda em Santos-SP, despertando consciência ecológica e diminuindo os
impactos ambientais nos mangues com a destinação correta de resíduos sólidos.
Para isso, o projeto deseja
viabilizar a adequação da infraestrutura do galpão de reciclagem; realização de
campanha de coleta seletiva; implantação da logística; qualificação da gestão e
comercialização, desenvolvimento associativo e atendimento psicossocial.
Instituição: Instituto NEIAS – Núcleo de Estudos e Investimentos em Ações
Socioambientais
A terapêutica da natureza através do barro

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Oferecer oportunidade de vivenciar experiências de aprendizagem e de geração

de renda, a partir de uma perspectiva cultural, valorizando competências e
habilidades.
Instituição: APAE de São Sebastião
Oi Galera – Educando para o Mundo do Trabalho

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
Promover a inclusão social de adolescentes que se encontram em situação de
vulnerabilidade, através de ações de desenvolvimento pessoal e profissional que
permitam aos mesmos criar perspectivas para a construção de um projeto de vida
socialmente integrado.
<br
/>
Instituição: Ação Social de Peruíbe</br
Cursinho popular na periferia

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
Promover o compartilhamento, fomento e disseminação de uma cultura de
estudo como prática social coletiva que leve à aprovação nas Universidades via
SISU, Lei de Cotas, PROUNI ou ensino tecnológico. Para tanto, pretende oferecer
aulas dadas por professores
com trajetória parecida com a dos alunos, ou seja, oriundos de camadas
populares, propiciar vivencias aos participantes, promovendo inclusive visitas de
pesquisadores reconhecidos ao projeto.
Instituição: Identidade Brasil, Inclusão, Educação e Cultura
Coleta Seletiva Solidária de Itapira

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Dar continuidade e ampliar a Coleta Seletiva Solidária no município de Itapira e
melhorar as condições de trabalho e renda dos associados, tendo como princípio a
tecnologia social e a economia solidária.
Instituição: Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira
Agência Jovens Protagonistas

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
Qualificar adolescentes e jovens talentos que vivem em situação de
vulnerabilidade social, trabalhando com formação, produção, difusão e memória
em arte e comunicação, facilitando com que eles se profissionalizem e se tornem
agentes cidadãos multiplicadores
de conhecimentos.
Instituição: Associação Cultural e Ecológica Celebração ao Renascimento das
Artes – Celebreiros
Juventude em ação: a arte de construir cidadania

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
Promover a inserção e a valorização da juventude na sociedade, preparando-a
para ingressar no mercado de trabalho e para exercer sua cidadania através da
qualificação profissional e das manifestações artísticas da cultura popular
brasileira.
Instituição: Escola Nacional Florestan Fernandes
Cidade Educadora Âncora

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O projeto visa expandir a experiência educadora de quase 18 anos do Projeto
Âncora para as comunidades do seu entorno. Esse processo se dará a partir da
formação de educadores comunitários e de multiplicadores de iniciativas de
aprendizagem colaborativa
em outros espaços educativos, que não apenas as escolas, formando também
uma rede de educadores-aprendizes voltados primordialmente para um
empreendedorismo social e comunitário.
Instituição: Projeto Âncora Pelos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso
Cooperativa de Artistas – Produzindo caminhos sustentáveis para a vida

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O projeto tem por objetivo contribuir para a profissionalização e a consolidação
da autonomia e emancipação de um conjunto de 05 grupos artísticos formados
por jovens moradores do bairro Cidade Tiradentes. Entre as principais ações está

a criação de
uma cooperativa para estruturar juridicamente os serviços e produtos criados e
desenvolvidos pelos grupos, a capacitação técnica dos jovens para organizar e
gerir seu trabalho, a ampliação de sua formação e experiência artística com
ensaios, apresentações
e oficinas no bairro Cidade Tiradentes e em outros espaços culturais do município
de São Paulo, o desenvolvimento de um plano de comunicação para conferir
visibilidade e gerar oportunidades de trabalho para os grupos, a elaboração,
implantação e acompanhamento
de um plano de negócios para cada grupo.
Instituição: Instituto Pombas Urbanas
Tocantins
Geração de Trabalho e Renda na Agricultura Familiar do Centro-Sul Tocantinense

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto visa potencializar os processos de geração de trabalho e renda nas
associações rurais do centro sul tocantinense através do fortalecimento de sua
gestão e pela formação de cadeias produtivas.
Instituição: Associação de Apoio a escola Família Agrícola
Projeto Ktepo: Artesanato, Trabalho, Renda e Desenvolvimento com Identidade Cultural
para o Povo Xerente

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
Fortalecer a cultura e economia Xerente, oportunizando geração de trabalho e
renda através da produção do artesanato, para o desenvolvimento social e
econômico do povo Xerente.
Instituição: Organização Indígena Aldeia Ktepo Xerente
PROJETO FAROL

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O projeto visa promover o enfrentamento da violência e exploração sexual de
crianças e adolescentes, por meio de ações de prevenção primária, secundária e
terciária que fortaleçam a autonomia, o protagonismo e a cidadania.

Instituição: CEDECA/TO
Nacional
Olhares Cruzados pela Diversidade

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
O Projeto pretende promover o intercâmbio entre crianças e adolescentes de
diferentes regiões, visando a possibilitar o alargamento dos seus horizontes
culturais, e o reconhecimento das raízes históricas comuns por meio da troca de
fotografias desenhos,
textos e objetos de arte produzidos em oficinas lúdicas. Com isso irá buscar
valorizar os aspectos históricos e culturais presentes em cada comunidade,
ressaltando a importância das contribuições dos povos africanos e indígenas para
a formação do patrimônio
cultural e histórico do Brasil, bem como estimular o empoderamento dos jovens e
instrumentalizá-los para combater os preconceitos que, ainda hoje, sofrem estas
comunidades.
Instituição: Imagem da Vida
A Trama do Algodão que Transforma

Linha de atuação: Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
O Projeto visa promover o desenvolvimento local e nacional fortalecendo os
empreendimentos da cadeia produtiva Justa Trama aperfeiçoando o processo de
gestão, qualificando a infra-estrutura, gerando renda para os associados e
potencializando a produção
e comercialização de seus produtos.
Instituição: Cooperativa Central Justa Trama
O sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente na promoção da igualdade
racial.

Linha de atuação: Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Conscientizar, mobilizar e subsidiar integrantes de Conselhos Tutelares,
professores, gestores públicos e operadores do direito, para o emprego do
Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação correlata, como instrumentos

imprescindíveis para o enfrentamento
da discriminação racial na infância e adolescência e para a adoção de políticas
igualitárias.
Instituição: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades –
CEERT
Jovens comunicadores tecendo redes

Linha de atuação: Educação para Qualificação Profissional
Promover a comunicação e a difusão cultural entre jovens como instrumento de
transformação social e política com fins para o desenvolvimento socioeconômico
de áreas de reforma agrária, no Brasil. O projeto propõe que o trabalho de
comunicador cultural
incorpore em sua natureza um viés educativo, conscientizador e mobilizador para
envolver diretamente um total de 510 jovens.
Instituição: Casa Brasileira de Pesquisa e Cooperação

