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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, segu-
rança 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 movimenta-
ções 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 des-
tinado a este programa que promove iniciativas que fazem 
a diferença na sociedade.
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Conheça nas próximas páginas
os projetos contemplados em 2022

no município de Cachoeirinha.

2018
R$ 255 mil reais

46 projetos apoiados

2020
R$ 672 mil reais

119 projetos apoiados

2021
R$ 808 mil reais
155 projetos apoiados

2019
R$ 492 mil reais
88 projetos apoiados

Cachoeirinha:
Total de 6 projetos aprovados

R$ 45.221,92 investidos

2022
R$ 908 mil reais

154 projetos apoiados
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 ENTIDADE

 Associação Amigas do Peito de Cachoeirinha
 Nome Fantasia: Amigas do Peito 

 PROJETO
 Mente sã - Câncer de mama - da descoberta ao início da caminhada

 OBJETIVO
 Encaminhar a paciente para atendimento psicológico imediatamente após ter   
 recebido diagnóstico pela mastologista, compreendendo suas dores e    
 auxiliando-a em sua caminhada.

 VALOR APROVADO
 R$ 1.340,00

 ENTIDADE

 Associação Amigas do Peito de Cachoeirinha
 Nome Fantasia: Amigas do Peito

 PROJETO
 Mama - Imagens do bem: do autoexame às imagens II

 OBJETIVO
 Contribuir para agilidade na realização de exames complementares de    
 imagens necessários para que o diagnóstico clínico seja mais ágil e seguro,  
 de forma que o resultado possa retornar com a maior brevidade para o   
 profissional mastologista.

 VALOR APROVADO
 R$ 8.660,00

 ENTIDADE

 Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cachoeirinha
 Nome Fantasia: Associação Pais e Amor

 PROJETO
 Comércio amigo do autista

 OBJETIVO
 Orientar, conscientizar e informar, através de uma capacitação os comerciantes  
 e seus funcionários, sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), suas  
 peculiaridades com o ambiente, manejos de comportamento e os direitos dos   
 mesmos, para tornarem-se espaços adaptativos para receber autistas e seus   
 familiares.

 VALOR APROVADO
 R$ 7.420,00

Cachoeirinha
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 ENTIDADE

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionas 
 Nome Fantasia: APAE

 PROJETO
 Projeto de revitalização e de segurança do usuário

 OBJETIVO
 Revitalizar a recepção da Unidade da APAE de Cachoeirinha com novas  
 longarinas e também a segurança do paciente em terapia ocupacional,  
 com a compra de almofadões que podem evitar algum dano/acidente  
 caso o paciente se desequilibre durante o atendimento.

 VALOR APROVADO
 R$ 9.125,00

 ENTIDADE

 Rotary Cachoeirinha Industrial
 Nome Fantasia: Rotary Cachoeirinha Industrial 

 PROJETO
 Meninos e meninas do futuro Ponte Preta 2022

 OBJETIVO
 Estimular nas crianças a prática de esporte, cidadania, igualdade com  
 disciplina e envolvimento social em regiões de vulnerabilidade social.

 VALOR APROVADO
 R$ 10.000,00

 ENTIDADE

 Rotary Club de Cachoeirinha
 Nome Fantasia: Rotary Cachoeirinha

 PROJETO
 Movimento bio-psicossocial de idosos

 OBJETIVO
 Transformar vidas através do exercício, da atividade física, fazendo a inclusão  
 social de adultos, qualificando a terceira idade nos lares de longa permanência  
 de idosos.

 VALOR APROVADO
 R$ 8.676,92
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www.sicredi.com.br/uniao-metropolitana

/SicrediUniaoMetropolitanaRS @sicrediuniaometropolitanars

Acompanhe os projetos contemplados no
Fundo de Desenvolvimento Social

através do site do Programa ou nas
nossas redes sociais.

fundosocialsicredi.com.br




