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Relatório 2022

Agir para mudar,
juntos para prosperar.
O Fundo de Desenvolvimento Social é uma iniciativa da
Sicredi União Metropolitana RS que tem como objetivo
principal ajudar a comunidade através de projetos que
desenvolvam a cultura, educação, esporte, saúde, segurança e sustentabilidade. Desta forma, colocamos em
prática o 7° princípio do cooperativismo: o compromisso
com a comunidade. Nossos associados, engajados nesse
mesmo objetivo, destinaram parte do seu resultado para
investir na sua região.
Em cinco anos, destinamos mais de 3,1 milhões de reais a
562 projetos. E o Fundo de Desenvolvimento Social só se
viabiliza quando os associados realizam suas movimentações financeiras na cooperativa. Afinal, a utilização de
produtos e serviços da cooperativa gera mais resultado e,
consequentemente, mais recursos podem ser destinados a
projetos locais. Anualmente, 3% do nosso resultado é destinado a este programa que promove iniciativas que fazem
a diferença na sociedade.
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2018

R$ 255 mil reais
46 projetos apoiados

2019

R$ 492 mil reais
88 projetos apoiados

2020

R$ 672 mil reais
119 projetos apoiados

2021

R$ 808 mil reais
155 projetos apoiados

2022

R$ 908 mil reais
154 projetos apoiados

Alvorada:
Total de 7 projetos aprovados
R$ 31.886,00 investidos

Conheça nas próximas páginas
os projetos contemplados em 2022
no município de Alvorada.
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Alvorada

ENTIDADE

Associação Comercial e Industrial de Alvorada
Nome Fantasia: ACIAL






PROJETO

Conectar conhecimentos e atitudes para transformar vidas
OBJETIVO

Transformar vidas gerando competências e experiências inesquecíveis de
aprendizado para atuação empreendedora na construção de um mundo
sustentável. O projeto visa também angariar fundos para alimentação dos
jovens participantes.
VALOR APROVADO

R$ 4.000,00
ENTIDADE

Associação de Familiares, Pais e Amigos das Pessoas
com Deficiência e Altas Habilidades
Nome Fantasia: Aurora da Vida






PROJETO

Libras na Aurora
OBJETIVO

Facilitar a comunicação e interação social entre usuários surdos, usuários não
surdos, suas famílias e colaboradores.
VALOR APROVADO

R$ 5.000,00
ENTIDADE

AMUSA - Associação de Músicos de Alvorada
Nome Fantasia: AMUSA Alvorada
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PROJETO

Canções, histórias e memórias - Vivências musicais na melhor idade
OBJETIVO

Contribuir, através das atividades de vivências musicais, para a melhoria da
qualidade de vida e do processo de envelhecimento dos idosos, colaborando
para o desenvolvimento do convívio comunitário, para o lazer e a cultura.
VALOR APROVADO

R$ 3.000,00

ENTIDADE

COMTEBSA - Comunidade Terapêutica Bom Samaritano
Nome Fantasia: Comunidade Terapêutica Bom Samaritano






PROJETO

Melhorando o ensino para melhorar os resultados
OBJETIVO

Melhorar as formas de ensino oferecidas às pessoas que são acolhidas
na instituição e também nos locais onde são ministradas palestras sobre
prevenção ao uso de drogas.
VALOR APROVADO

R$ 4.899,00
ENTIDADE

Conselho Escolar E.M.E.F. Monteiro Lobato
Nome Fantasia: E.M.E.F. Monteiro Lobato






PROJETO

Biblioteca Monteiro Lobato
OBJETIVO

Revitalizar a biblioteca da escola, tornando-a atrativa, estimulante e
acolhedora.
VALOR APROVADO

R$ 4.990,00
ENTIDADE

Escola de Educação Infantil Amor Perfeito
Nome Fantasia: Escola de Educação Infantil Amor Perfeito






PROJETO

Refeitório ideal
OBJETIVO

Proporcionar a todas as crianças atendidas na escola um ambiente
estruturado, limpo e adequado para o momento das refeições,
adaptando adequadamente este espaço.
VALOR APROVADO

R$ 5.600,00
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Alvorada

ENTIDADE

SOCIETÁ – Sociedade Italiana de Alvorada
Nome Fantasia: A Societá
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PROJETO

Oficina de culinária italiana
OBJETIVO

Aquisição de equipamentos de cozinha como fogão, freezer e fritadeira
para execução de oficinas de culinária italiana para mulheres de baixa
renda.
VALOR APROVADO

R$ 4.397,00

Acompanhe os projetos contemplados no
Fundo de Desenvolvimento Social
através do site do Programa ou nas
nossas redes sociais.

fundosocialsicredi.com.br

/SicrediUniaoMetropolitanaRS

@sicrediuniaometropolitanars

www.sicredi.com.br/uniao-metropolitana
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