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› Projeto Atelier Massangana
Nome da Organização: Associação das Mulheres Guerreiras de Camaragibe Mentes
Linha de atuação: Geração de renda e oportunidade de trabalho
Local de realização: Cabo de Santo Agostinho
O projeto estruturará uma unidade de produção e comercialização em confecção
artesanal para a geração de renda de 40 mulheres em situação de vulnerabilidade
socioeconômica das comunidades de Massangana e Serraria. Elas serão
capacitadas em cursos como corte, costura, customização e modelagem. Também
participarão de seminários para discussão de temas como economia solidária,
associativismo, empreendedorismo e relações de gênero.

› Projeto Construir
Nome da Organização: Associação dos Moradores de Buenos Aires –AMBA
Linha de atuação: Educação para qualificação profissional
Local de realização: Jaboatão dos Guararapes
O projeto de qualificação profissional ministrará cursos técnicos nas áreas de
construção civil e serviços para 350 adolescentes e jovens, preferencialmente os
que estiverem cumprindo medidas socioeducativas de liberdade assistida e os
egressos deste sistema.

› Projeto Educomídias - Comunicando Ideias Sustentáveis
Nome da Organização: Instituto Solidare
Linha de atuação: Geração de renda e oportunidade de trabalho
Local de realização: Jaboatão dos Guararapes

O projeto capacitará 120 jovens em cursos audiovisuais como produção
radiofônica, fotografia e produção de vídeo. Para a inserção dos jovens no
mercado de trabalho, também será criada uma produtora comunitária,
especializada em temas ambientais e culturais.

› Projeto Feira Cultural de Gaibu
Nome da Organização: Associação de Moradores da Praia de Gaibu
Linha de atuação: Geração de renda e oportunidade de trabalho
Local de realização: Cabo de Santo Agostinho
O projeto visa à estruturação de espaço físico para a comercialização da produção
artesã e gastronômica de 110 pequenos produtores das localidades de Paiva,
Itapuama, Xaréu, Enseadas dos Corais e Gaibu. Os participantes também serão
capacitados em aprimoramento de design, apresentação e embalagem, formação
de preços, desenvolvimento de produtos e qualidade de atendimento ao cliente.

› Projeto Mulheres Marisqueiras
Nome da Organização: Movimento de Assistência e Inclusão Social – MAIS
Linha de atuação: Geração de renda e oportunidade de trabalho
Local de realização: Ipojuca
A proposta tem como foco a inclusão social e produtiva de 50 mulheres que atuam
na cata e beneficiamento de mariscos na comunidade de Nossa Senhora do Ó, por
meio da organização em grupo para escoamento da produção. As participantes
têm na atividade produtiva a própria identidade e serão capacitadas em cursos
como autogestão, economia solidária e armazenamento de alimentos.

› Projeto Plano Futuro Técnico
Nome da Organização: Instituição Plano B
Linha de atuação: Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
Local de realização: Jaboatão dos Guararapes
O objetivo do projeto é oferecer curso preparatório para o acesso ao ensino
técnico profissionalizante a 180 adolescentes de baixa renda estudantes da rede
pública da região. O Plano Futuro Técnico também oferecerá assistência

psicossocial e de saúde aos atendidos e suas famílias, além de acompanhamento
durante o período de formação acadêmica dos adolescentes.

› Projeto Pró-inclusão: Unidos pela Inclusão Social e Educacional
Nome da Organização: Centro Especializado Neuro-Psicológico CENEUP
Linha de atuação: Garantia dos direitos da criança e do adolescente
Local de realização: Ipojuca
O projeto desenvolverá atividades educacionais voltadas a 400 crianças e
adolescentes com deficiência intelectual, atraso no desenvolvimento cognitivo ou
psicomotor e dificuldade de aprendizagem que estejam matriculadas na rede
pública ou que estejam fora da escola, de forma a promover o direito à educação
inclusiva.

› Projeto Trabalho é Atitude - A Qualificação Profissional como Instância
Fortalecedora da Garantia de Direitos e Promoção da Autonomia
Nome da Organização: Instituto de Apoio Técnico Especializado à Cidadania –
IATEC
Linha de atuação: Educação para qualificação profissional
Local de realização: Cabo de Santo Agostinho
O projeto ministrará cursos de qualificação profissional na área de turismo para
125 jovens e adultos em tratamento contra a dependência química visando à
reinserção social. As turmas oferecidas serão de garçom, camareira, agente de
limpeza e conservação, recepcionista e auxiliar de cozinha.

