Resultado Seleção Pública Comunidades 2014 – Regional SP/Sul
A seleção pública Comunidades para projetos dos estados de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul teve 297 projetos inscritos. Desse total, 39 foram
reprovados na triagem administrativa por não atenderem às condições do
regulamento. Dos 218 projetos que passaram por avaliação técnica, oito foram
rejeitados. Restaram 250 iniciativas, que foram encaminhadas ao Conselho
Deliberativo.
Ao final do processo, 57 projetos foram contemplados – 33 de São Paulo, 11 do
Paraná, cinco de Santa Catarina e oito do Rio Grande do Sul. Cada um deles receberá
até R$ 300 mil (trezentos mil reais) para desenvolver suas atividades num período de
24 meses. No total, investiremos R$ 16 milhões (dezesseis milhões de reais) nos
projetos socioambientais selecionados.
Confira abaixo os números da seleção pública:
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Conheça os projetos selecionados:
Paraná
1. Agenda 21 do Cerne
Nome da instituição: Associação Miríade
Linha de atuação: Educação
Resumo: O objetivo é contribuir com o despertar e a formação de jovens para a
conservação e valorização da região da Estrada do Cerne, em Campo Largo. A iniciativa
inclui oficinas e reuniões temáticas sobre meio ambiente, saberes locais e geração de

renda. Além disso, o projeto desenvolve a Agenda 21 nas comunidades de Bateias, São
Silvestre e Três Córregos.
Município: Campo Largo
2. Brinquedoteca em Ação
Nome da instituição: Ação Social do Paraná
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O objetivo é promover a garantia dos direitos da criança e do adolescente
nos bairros de Tatuquara e Boqueirão, em Curitiba, promovendo um espaço de
convivência e realização de atividades culturais.
Município: Curitiba
3. Cultivando e Incluindo Cidadãos
Nome da instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)
Linha de atuação: Educação
Resumo: O objetivo é capacitar alunos com necessidades especiais para a produção
de mudas de flores e hortaliças para o cultivo de horta e jardim. A iniciativa visa
contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar e ofertar iniciativas de
integração e inclusão da pessoa com deficiência na sociedade.
Município: São João do Triunfo
4. Da Horta Mandala à Agroindústria Familiar: Saberes e Sabores do Campo
Nome da instituição: Associação Casa Familiar Rural de São Mateus do Sul
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto prevê capacitar agricultores familiares para valorizar a utilização
dos recursos naturais disponíveis nas unidades produtivas familiares e atender os
princípios da sustentabilidade e da biodiversidade.
Município: Antônio Olinto e São Mateus do Sul
5. Letramento: uma Prática Transformadora
Nome da instituição: Associação de Pais, Professores e Funcionários (APPF) da Escola
Municipal Professora Azuréa Busquette Belnoski
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O objetivo é incentivar a leitura e promover o letramento na comunidade
escolar e seu entorno por meio de atividades educativas como práticas de leitura,
contação de histórias e apresentação de peças teatrais, além da melhoria do
funcionamento da biblioteca da escola.
Município: Araucária
6. Morada dos Saberes: Repensando Educação, Ambiente e Sociedade
Nome da instituição: Instituto Neotropical: Pesquisa e Conservação (INPCON)
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto tem o objetivo de implantar um espaço socioambiental referência
no município de São Mateus do Sul, chamado Morada dos Saberes, que atue como um
centro de informação, mobilização comunitária e formação ambiental.
Município: São Mateus do Sul

7. Projeto Alvorecer
Nome da instituição: Gerar Geração de Emprego Renda e Apoio ao Desenvolvimento
Regional
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto visa promover ações de cidadania para crianças e adolescentes em
situação de risco social do Jardim Alvorada, em Araucária.
Município: Araucária
8. Projeto Capoeira e Cidadania
Nome da instituição: Serviço Social da Indústria – Unidade Araucária
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto tem o objetivo de oferecer oficinas de capoeira e cidadania para
crianças e adolescentes de colégios públicos do entorno da refinaria da Petrobras.
Município: Curitiba
9. Projeto Interação Jovem
Nome da instituição: Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto tem o objetivo de promover atividades culturais e educativas para
crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social do bairro
Tatuquara, em Curitiba.
Município: Curitiba
10.
Projeto Organização Soberana
Nome da instituição: Motirõ Sociedade Cooperativa
Linha de atuação: Produção Inclusiva e Sustentável
Resumo: O projeto tem o objetivo de capacitar agricultores familiares para o
empreendedorismo social e gestão administrativa.
Município: Paranaguá
11.
Tradição em Movimento
Nome da instituição: Grupo Folclórico Polonês Karolinka
Linha de atuação: Esporte
Resumo: O objetivo do projeto é resgatar e promover a cultura polonesa por meio do
grupo de dança folclórica Karolinka formado por crianças e jovens de São Mateus do
Sul.
Município: São Mateus do Sul

Rio Grande do Sul
12.
Apesmi – Associação dos Pescadores da Vila São Miguel: Promovendo
o Desenvolvimento Sustentável da Pesca Artesanal
Nome da instituição: Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande (Faurg)
Linha de atuação: Produção Inclusiva e Sustentável

Resumo: O objetivo é promover oportunidades de trabalho para comunidades
tradicionais de pesca do município de Rio Grande.
Município: Rio Grande
13.
Cidade Mais Esportiva
Nome da instituição: Litoral Agência de Desenvolvimento do Litoral Norte RS
Linha de atuação: Esporte
Resumo: O objetivo é desenvolver ações que promovam o acesso democrático e a
pluralização às modalidades esportivas a crianças e adolescentes de Tramandaí.
Município: Tramandaí
14.
Fortalecimento do Confeccionando Sonhos
Nome da instituição: Associação para Projeto Pesquisa e Ação Ambiental e Social
Linha de atuação: Produção Inclusiva e Sustentável
Resumo: O projeto visa auxiliar na implantação de uma cooperativa de costureiras
por meio da realização de cursos, oficinas e desenvolvimento de um plano de negócio.
Município: Esteio
15.
Núcleo Social de Ijuí
Nome da instituição: Lar da Criança Henrique Liebich
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto tem o objetivo de promover ações de inclusão social para crianças
e adolescentes por meio de atividades de lazer, educação e esporte.
Município: Ijuí
16.
Projeto Semente: Inclusão e Sustentabilidade
Nome da instituição: Associação Grupo Chimarrão da Amizade (GGO)
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O objetivo do projeto é promover o desenvolvimento de ações de cidadania
e de inclusão social por meio de atividades educativas, culturais e esportivas para
crianças e adolescentes.
Município: Canoas
17.
Rede Família: Garantindo o Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar – Fase III
Nome da instituição: Lar Maria Carmem
Linha de atuação: Direitos da Criança e Adolescente
Resumo: O projeto visa garantir o direito à convivência familiar de crianças e
adolescentes em acolhimento institucional, ampliando as redes de apoio na região de
Rio Grande.
Município: Rio Grande
18.
Rede Social Reviver – Qualificação Profissional Preservando o Meio
Ambiente
Nome da instituição: Associação Reviver
Linha de atuação: Educação

Resumo: O projeto visa oferecer curso de qualificação profissional em meio ambiente
para jovens que estão em situação de vulnerabilidade pessoal, econômica e social.
Município: Canoas
19.
Tribos em Cena: Desenvolvimento Sustentável com Atitude
Nome da instituição: Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas (CICS)
Linha de atuação: Educação
Resumo: O objetivo do projeto é desenvolver atividades de educação socioambiental
para crianças e adolescentes das cidades de Canoas e Esteio.
Município: Canoas e Esteio

Santa Catarina
20.
Bombeiro Mirim
Nome da instituição: Associação Bombeiros Voluntários de Navegantes
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O objetivo do projeto é orientar e instruir jovens sobre como agir em
situações de emergências e fortalecer os conceitos de cidadania para os participantes.
Município: Navegantes
21.
Comunidade do Atletismo
Nome da instituição: Associação Comunidade do Atletismo
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto visa oferecer atividades esportivas para adolescentes em situação
de risco do município de Itajaí.
Município: Itajaí
22.
Nas Trilhas do ECA e da ECO
Nome da instituição: Associação Pró Menor Lar Padre Jacó
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto tem o objetivo de promover a conscientização de crianças e
adolescentes em situação de risco social para questões socioambientais.
Município: Itajaí
23.
Projeto Adaptar – Comunidades
Nome da instituição: Instituto Ilhas do Brasil
Linha de atuação: Educação
Resumo: O objetivo é capacitar agentes multiplicadores e desenvolver oficinas para
crianças e adolescentes para promover a cultura de percepção de risco e adaptação
às mudanças do clima.
Município: Balneário, Camboriú, Itajaí e Navegantes
24.
Reciclando com Arte
Nome da instituição: Téspis Cia. de Teatro, Música e Artes
Linha de atuação: Educação

Resumo: O projeto visa promover ações de educação ambiental, por meio de
apresentações teatrais e oficinas, além do debate para a conscientização da
necessidade de se preservar o planeta.
Município: Itajaí

São Paulo
25.
A Arte Transformando o Futuro II
Nome da instituição: Grupo Espírita Amor e Caridade – Casa do Caminho
Linha de atuação: Direitos da criança e do adolescente
Resumo: O objetivo é expandir e aperfeiçoar as atividades socioeducativas e culturais
oferecidas a crianças e adolescentes do município de Artur Nogueira, tais como cursos
de balé, teatro, música, desenho e karatê.
Município: Artur Nogueira
26.
Arte e Esporte: Parceria Para a Vida
Nome da instituição: Centro Promocional Nossa Senhora da Visitação
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto visa oferecer atividades culturais e esportivas para crianças e
adolescentes de sete a 17 anos voltadas para o seu enriquecimento educacional. Os
jovens participam de aulas de música, balé e futebol.
Município: Campinas
27.
Aves da Mata Atlântica
Nome da instituição: Agência Ambiental Pick-upau
Linha de atuação: Biodiversidade e Sociodiversidade
Resumo: O projeto objetiva pesquisar comunidades de aves (Ramphastidae e
Psittacidae), por meio da identificação de espécies e seus habitats, em Ubatuba,
Caraguatatuba, São Sebastião e Bertioga. A iniciativa prevê ainda envolver
comunidades indígenas do litoral norte no plantio de mudas de palmeiras juçara e
jerivá, em suas aldeias e, por fim, palestras com foco em educação ambiental na
região.
Município: Bertioga, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba
28.
Capacita_Mauá
Nome da instituição: Associação Amigos da Vila Magine
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto visa promover a capacitação de líderes comunitários nas
localidades de implantação do Fórum da Agenda 21 Comunitária por meio de oficinas,
cursos e palestras.
Município: Mauá
29.
Conselhos Fortes, Direitos Garantidos
Nome da instituição: Agenda Pública – Agência de Análise e Cooperação em Políticas
Públicas

Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto prevê formar conselheiros e agentes de segurança pública de
Jacareí, São José dos Campos e Taubaté. O objetivo é estimular a reflexão, o fomento
à educação sobre direitos humanos e a participação social por meio dos Conselhos de
Segurança (Consegs) desses municípios.
Município: Jacareí, São José dos Campos e Taubaté
30.
Despertando Talentos para a Cidadania
Nome da instituição: Associação de Assistência Social São João Vianney
Linha de atuação: Direitos da criança e do adolescente
Resumo: O objetivo do projeto é oferecer atividades socioeducativas e oficinas para
crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social de forma a
contribuir para o seu desenvolvimento e melhor qualidade de vida.
Município: Campinas
31.
De Olho nas Nossas Águas
Nome da instituição: Espaço de Formação e Assessoria e Documentação
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto prevê a formação de grupos de monitoramento da qualidade da
água em escolas e grupos comunitários, na região da Vila Aparecida e entorno, em São
Paulo. A ação integra um processo de educação ambiental e visa colaborar para a
formação de cidadãos conscientes quanto ao uso responsável da água.
Município: São Paulo
32.
Dois Tempos
Nome da instituição: Associação Paradesportiva Cubatense
Linha de atuação: Educação
Resumo: O objetivo é oferecer cursos e oficinas de capacitação profissional para
pessoas com deficiência e de baixa renda para inseri-las no mercado de trabalho. A
iniciativa prevê aulas de educação física em prol da melhoria de qualidade de vida de
seus participantes.
Município: Cubatão
33.
Ecoturismo na Pedreira de Rio Grande da Serra
Nome da instituição: OSCIP Pró Rio Grande
Linha de atuação: Educação
Resumo: O objetivo é fomentar e implantar o desenvolvimento ecoturístico na
Pedreira de Rio Grande da Serra por meio da formação de jovens monitores ambientais
e cursos de capacitação para adultos interessados em atuar com culinária e
artesanato.
Município: Rio Grande da Serra
34.
Ecomuseu: Um Território, Um Patrimônio, Uma Comunidade
Nome da instituição: Centro de Estudos da Cultura Popular
Linha de atuação: Educação

Resumo: O projeto prevê a implantação de um museu comunitário no bairro Campos
de São José, em São José dos Campos com base no conceito de “ecomuseu” – um
espaço cultural que busca resgatar e valorizar costumes, hábitos e histórias dos
moradores por meio da participação colaborativa.
Município: São José dos Campos
35.
Educarte – Educação e Capacitação com Arte
Nome da instituição: Sociedade de Amparo e Promoção (Soapro)
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto visa oferecer atividades educativas, de artes e capacitação para
crianças e adolescentes em vulnerabilidade social de Taubaté. Serão desenvolvidas
ações educacionais, lúdicas e esportivas para o público de seis a 14 anos. Aos
adolescentes de 15 a 18 anos estão previstos cursos de capacitação profissional em
parceria com o Senai.
Município: Taubaté
36.
Gerando Renda, Motivando Cidadãos
Nome da instituição: Associação de Artesãos e Produtores Caseiros de Iguape (AAPCI)
Linha de atuação: Produção inclusiva e sustentável
Resumo: O projeto visa promover o acesso à informação e capacitação da comunidade
por meio de palestras, debates, mesas-redondas e oficinas de gestão, planejamento,
entre outras. O objetivo é estimular a organização associativa e a articulação de uma
rede de parcerias público/privada com vistas à geração de renda local.
Município: Iguape
37.
Inovações Metodológicas para o Trabalho Social com Famílias de
Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade
Nome da instituição: Associação de Pescadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas
sobre a Criança e o Adolescente (Neca)
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto objetiva contribuir para a melhoria da política pública de proteção
social por meio da qualificação e capacitação de profissionais e sistematização de
conteúdos com vistas à disseminação de metodologias e experiências de trabalho
social com as famílias assistidas.
Município: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande,
Santos e São Vicente
38.
Limpeza dos Rios e Educação Ambiental
Nome da instituição: Colônia de Pescadores Z20
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto objetiva envolver pescadores da Colônia Z20, em Bauru, no
recolhimento e destinação adequada dos resíduos encontrados nos rios. A iniciativa
prevê a parceria de empresas de reciclagem com vistas à geração de renda, e elevar
a conscientização do público sobre a importância da preservação ambiental.
Município: Bauru

39.
Mão na Massa
Nome da instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)
Linha de atuação: Produção inclusiva e sustentável
Resumo: O projeto visa manter a padaria artesanal, que capacita pessoas com
deficiência para atuarem na produção de pães, biscoitos e produtos de panificação
em geral. A iniciativa visa promover o desenvolvimento motor, social e emocional dos
participantes.
Município: Cosmópolis
40.
Memórias Reveladas
Nome da instituição: Espaço Cultural Pés no Chão
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto visa promover cursos de dança, artes plásticas, teatro, capoeira e
percussão, e atividades educativas voltadas ao direito à cultura e ao fortalecimento
dos vínculos familiares para crianças e adolescentes.
Município: Ilhabela
41.
Mosaico Sociocultural
Nome da instituição: Associação Comunitária Fênix
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O objetivo é contribuir para a promoção dos direitos da criança, do
adolescente e da família por meio de ações que estimulem o desenvolvimento de suas
habilidades, e produção e geração de renda. Serão oferecidas oficinas de artes,
artesanato, patchwork, pintura, corte e costura, entre outras. Estão previstas também
palestras sobre temas diversos voltados à inserção social e profissional.
Município: Jacareí
42.
Nossas Vilas, Vielas e Quintais
Nome da instituição: Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores em Núcleos
Habitacionais de Santo André (MDDF)
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto visa promover o intercâmbio de lideranças de núcleos
habitacionais de áreas urbanas e de comunidades de regiões de mananciais de Santo
André. O objetivo é criar redes de articulação para aprimorar as políticas públicas
urbanas e ambientais da cidade.
Município: Santo André
43.
Pacto – Preparando Adolescentes para o Colégio Técnico
Nome da instituição: Grupo Primavera
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto tem o objetivo de capacitar jovens das escolas públicas da região
dos Amaris, da cidade de Campinas, para ingressarem em instituições de ensino
técnico profissionalizante.
Município: Campinas

44.
Projeto Restinga
Nome da instituição: Instituto Biodiversidade Austral
Linha de atuação: Biodiversidade e sociodiversidade
Resumo: O projeto prevê recuperar uma área de restinga às margens do Rio Olaria,
em Cananéia. A iniciativa prevê mobilizar jovens da comunidade para atuarem na
recuperação da vegetação e acompanharem a evolução da área. O grupo participará
de oficinas de formação técnica e científica.
Município: Cananéia
45.
Projeto Rainha Empreendedora
Nome da instituição: Associação Assistencial Rainha do Engenho
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto objetiva capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social
para a geração de renda e trabalho por meio de cursos e técnicas artesanais. A
iniciativa visa à autonomia socioeconômica e ao incentivo ao desenvolvimento de
habilidades com foco no empreendedorismo.
Município: Paulínia
46.
Projeto Um Mundo Melhor
Nome da instituição: Casa da Criança Nosso Lar
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto visa promover a inclusão digital de adolescentes em situação de
vulnerabilidade social por meio de ações socioeducativas e socioambientais. A
iniciativa prevê oficinas de capacitação em informática com treinamento voltado para
rotinas comerciais e administrativas.
Município: Peruíbe
47.
Protegendo as Águas
Nome da instituição: Associação Amigos da Biblioteca
Linha de atuação: Água
Resumo: O objetivo é promover a conservação e manutenção dos recursos hídricos da
bacia hidrográfica do Rio do Peixe do distrito de São Francisco Xavier, em São José
dos Campos. Estão previstas ações integradas de monitoramento, educação ambiental
e reflorestamento locais.
Município: São José dos Campos
48.
Projeto Despertar Talentos
Nome da instituição: Associação Ágape para Educação Especial
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto visa promover a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens
com deficiência ou dificuldade de aprendizagem de São José dos Campos. Serão
oferecidas oficinas de teatro, dança, música e artes plásticas.
Município: São José dos Campos

49.
Projeto Nossa Cara: Juventude Caá.içara
Nome da instituição: Grupo Aberto à Infância e Adolescência Técnicas Ocupacionais
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O objetivo é promover a inserção de crianças, adolescentes e jovens na
cultura das comunidades tradicionais de Ubatuba por meio de oficinas temáticas sobre
as comunidades tradicionais, preservação do meio ambiente e elaboração e gestão de
projetos sociais.
Município: Ubatuba
50.
QIRME – Qualificação de Integração nas Redes Municipal e Estadual de
Ensino
Nome da instituição: Instituto Técnico Educacional e Cultural
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto visa orientar jovens das redes de ensino público quanto à escolha
vocacional e profissional. As atividades incluem workshop e criação de blog para troca
de informações, pesquisa e experimentos.
Município: Cubatão
51.
Quem Canta, Encanta
Nome da instituição: Sociedade Pró-Menor Barão Geraldo
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto tem o objetivo de contribuir para a formação social, emocional,
cultural e escolar de crianças e adolescentes por meio de oficinas de técnica vocal e
expressão corporal e participação no coral.
Município: Campinas
52.
Raquete de Ouro
Nome da instituição: APM da Escola Municipal Ronaldo Sergio Alves Lameira Ramos
Linha de atuação: Esporte
Resumo: O objetivo é contribuir para a socialização de crianças e adolescentes de
baixa renda por meio da prática do tênis, em Praia Grande. A iniciativa visa reduzir a
evasão escolar entre jovens de 10 a 17 anos e colaborar para a formação cidadã por
meio dos fundamentos técnicos e táticos do esporte.
Município: Praia Grande (SP)
53.
Saber Cuidar da Comunidade
Nome da instituição: Andes – Agência Nacional de Desenvolvimento Eco-Social
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto prevê a implantação de um programa de educação ambiental para
a construção de novos valores com vistas à melhoria da qualidade de vida e do meio
ambiente. Além disso, conscientizar a comunidade de que a autogestão de resíduos
pode proporcionar trabalho e renda.
Município: São Vicente

54.
Teatro Cidadão
Nome da instituição: Commune
Linha de atuação: Educação
Resumo: O objetivo é capacitar jovens da comunidade de Nova Heliópolis, em São
Paulo, nas áreas artísticas e técnicas do mercado cultural, com vistas à geração de
renda e oportunidade de trabalho. A iniciativa prevê oficinas de iluminação cênica e
sonoplastia, produção cultural, cenografia – adereços e figurino, e interpretação.
Município: São Paulo
55.
Teia Verde
Nome da instituição: Instituto Acqua Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto vai oferecer palestras, oficinas e capacitação em jardinagem para
a comunidade de bairros periféricos de Santo André. A proposta é preparar os
participantes a fazerem a gestão e manutenção das áreas verdes de suas comunidades.
Município: Santo André
56.
Vara para Pescar – Incubadora Criativa de Projetos
Nome da instituição: Arco-íris de Misericórdia de Cubatão
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto visa garantir o aperfeiçoamento profissional dos alunos da Escola
de Produtores Culturais e a execução e sustentabilidade dos projetos elaborados pelo
grupo durante dois anos de aprendizagem em que permanecerem na incubadora.
Município: Cubatão
57.
Viveiro Instituto da Árvore
Nome da instituição: Instituto da Árvore
Linha de atuação: Florestas e climas
Resumo: O projeto prevê a implantação de um viveiro florestal de espécies nativas
da Mata Atlântica, em Ubatuba, e a criação de um local, denominado Espaço Embaúba,
que disponibilize materiais didáticos e se torne ponto de referência no município como
centro de documentação, consulta, formação e troca de conhecimentos sobre Mata
Atlântica.
Município: Ubatuba

