Relatório
Canoas

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

Canoas:
Total de 20 projetos aprovados
R$ 99.488,75 investidos

Conheça nas próximas páginas
os projetos contemplados em 2022
no município de Canoas.
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Agência Canoas Centro:

Canoas

Total de 8 projetos aprovados
R$ 44.985,06 investidos

ENTIDADE

Associação Grupo Chimarrão da Amizade
Nome Fantasia: ONG Chimarrão da Amizade






PROJETO

Projeto espaço criativo
OBJETIVO

Promover a inclusão social e o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social, por meio da aquisição de materiais
pedagógicos e revitalização da sala de atendimento para criação de uma
brinquedoteca, oferecendo assim um espaço criativo, lúdico e interativo.
VALOR APROVADO

R$ 8.870,20
ENTIDADE

Associação Reviver
Nome Fantasia: Associação Reviver






PROJETO

Aprendizagem EAD – novas formas de ensinar
OBJETIVO

Oferecer aprendizagem de forma híbrida pela plataforma Google Class para os
aprendizes da instituição, obtendo equipamentos novos e de qualidade para que
os aprendizes e educadores possam utilizá-los para a realização das atividades
propostas.
VALOR APROVADO

R$ 5.400,00
ENTIDADE

Câmara de Dirigentes Lojistas de Canoas
Nome Fantasia: CDL Canoas
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PROJETO

Levando sorrisos 2022
OBJETIVO

Levar alegria e sorrisos para lares de idosos, auxiliando na compra de
equipamentos.
VALOR APROVADO

R$ 8.290,00

Agência Canoas Centro

ENTIDADE

Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas - CICS
Nome Fantasia: CICS Canoas






PROJETO

Capacitar gastronomia inclusiva
OBJETIVO

Capacitar pessoas cadastradas no Banco de Alimentos e Parceiros Voluntários
que fazem parte da população e encontram-se em vulnerabilidade social, para
que sejam reinseridas ao mercado de trabalho.
VALOR APROVADO

R$ 4.170,00
ENTIDADE

Conselho Comunitário Pro Segurança Pública de Canoas
Nome Fantasia: CONSEPRO






PROJETO

Patrulha Maria da Penha Canoas
OBJETIVO

Aquisição de tablet e dois computadores para atender às necessidades
administrativas e operacionais da Patrulha Maria da Penha.
VALOR APROVADO

R$ 4.400,00
ENTIDADE

Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas
Nome Fantasia: Liga Feminina






PROJETO

InfoLiga
OBJETIVO

Prover todos os espaços de atendimento da Liga Feminina de Combate ao
Câncer de Canoas com equipamentos de informática adequados e de
qualidade, a fim de prestar serviços com mais agilidade e eficácia, oferecendo
um ambiente mais humanizado aos pacientes oncológicos desta instituição.
VALOR APROVADO

R$ 7.000,00
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Agência Canoas Centro

Canoas

ENTIDADE

Movimento Ação por Canoas
Nome Fantasia: MACA - Movimento Ação por Canoas






PROJETO

Loja popular "Roupas do bem"
OBJETIVO

Levar a loja itinerante nos quatro quadrantes do município de Canoas,
direcionando aos bairros onde estão concentradas as pessoas/famílias em
vulnerabilidade, oferecendo uma loja onde podem escolher 4 peças montando
seu look a um valor simbólico de um real.
VALOR APROVADO

R$ 2.800,00
ENTIDADE

Ong Cão Terapia
Nome Fantasia: Dog’s School
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PROJETO

Cão Terapia
OBJETIVO

Auxiliar o desenvolvimento psíquico, motor e social de pessoas com
necessidades especiais, transformando a vida dos mesmos por meio de uma
série de ações, que incluem atividades dirigidas, interação com cães,
fortalecimento de vínculos familiares e socialização.
VALOR APROVADO

R$ 4.054,66

Agência Marechal Rondon:
Total de 8 projetos aprovados
R$ 29.581,38 investidos

ENTIDADE

Associação Canoense de Deficientes Físicos - ACADEF
Nome Fantasia: ACADEF






PROJETO

Esporte adaptado: uma prática inclusiva
OBJETIVO

Construir novas potencialidades em jovens e adultos com deficiência através da
prática do esporte adaptado.
VALOR APROVADO

R$ 2.277,00
ENTIDADE

Banco de Alimentos de Canoas
Nome Fantasia: Banco de Alimentos de Canoas






PROJETO

Caixas coletoras
OBJETIVO

Implantar pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis via sistema de
rodízio de caixa coletora, aumentando com isso a arrecadação do Banco de
Alimentos de Canoas.
VALOR APROVADO

R$ 5.000,00
ENTIDADE

Clube dos Empregados da Petrobrás - CEPE
Nome Fantasia: CEPE - Clube dos Empregados da Petrobrás






PROJETO

Futsal Social CEPE - 2022
OBJETIVO

Promover a inclusão social, através da prática esportiva de futsal. Serão
atendidos alunos, meninos e meninas com idades entre 9 e 15 anos em
situação de vulnerabilidade social, de bairros periféricos desta região.
VALOR APROVADO

R$ 3.000,00
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Agência Marechal Rondon

Canoas

ENTIDADE

Grupo de Pesquisas Folclóricas Aldebarã
Nome Fantasia: GPF Aldebarã






PROJETO

Dança e expressividade: aplicação técnica às danças tradicionais gaúchas
OBJETIVO

Publicar uma obra direcionada à expressão corporal com foco nas danças
tradicionais gaúchas, trazendo à tona um novo tema sobre o assunto
contribuindo através de oficinas com a formação de outros professores da
rede pública e entidades tradicionalistas.
VALOR APROVADO

R$ 2.990,00

ENTIDADE

Lions Clube Canoas Santa Rita
Nome Fantasia: Lions Clube Canoas Santa Rita






PROJETO

Kit de enxovais para recém-nascidos
OBJETIVO

Ofertar um kit enxoval para puérperas carentes, e a mesmo tempo desenvolver
a integração das Amigas do Tricot, composto por senhoras aposentadas que
realizam o trabalho em prol da comunidade carente.
VALOR APROVADO

R$ 4.000,00
ENTIDADE

Rotary Club de Canoas
Nome Fantasia: Rotary Club de Canoas
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PROJETO

Recuperação parcial telhado - Lar Santa Bárbara
OBJETIVO

Recuperar parte do telhado do Lar Santa Bárbara, que enfrenta problemas
principalmente em dias de chuva. Com isso, proporcionar bem-estar e
segurança para os idosos que são atendidos pela instituição.
VALOR APROVADO

R$ 4.700,00

Agência Marechal Rondon

ENTIDADE

Rotary Club de Canoas Industrial
Nome Fantasia: Rotary Club de Canoas Industrial






PROJETO

Bem-estar e acolhimento do idoso
OBJETIVO

Contribuir para a qualidade de vida, saúde e bem-estar das idosas residentes
na Casa Lar da ONG Chimarrão da Amizade, oferecendo acessibilidade e
segurança sanitária conforme as normas de saúde e protocolos vigentes pós
pandemia.
VALOR APROVADO

R$ 4.000,00
ENTIDADE

SOS - Casas de Acolhida
Nome Fantasia: SOS - Casas de Acolhida






PROJETO

Chuva que te quero chuva 2: melhorando o aproveitamento da água da chuva
OBJETIVO

Melhorar a utilização dos recursos híbridos armazenados para irrigação da horta,
pomar, áreas verdes e limpeza dos pátios e calçamentos.
VALOR APROVADO

R$ 3.614,38
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Agência Niterói:

Canoas

Total de 4 projetos aprovados
R$ 24.922,31 investidos

ENTIDADE

Associação das Senhoras da Campanha dos Bebês
Nome Fantasia: Campanha dos bebês






PROJETO

Web mãe
OBJETIVO

Proporcionar a inserção digital das mães para auxiliar seus filhos, possibilitando
oportunidades no mercado de trabalho, auxiliando na criação, montagem e envio
de currículo das famílias cadastradas no projeto.
VALOR APROVADO

R$ 5.000,00
ENTIDADE

Associação Rede Divina Providência de Ação Social e Cidadania
Nome Fantasia: REDIPASC






PROJETO

Playground da cidadania e desenvolvimento
OBJETIVO

Adquirir um playground que visa aprimorar o SCFV que atende crianças e
adolescentes, possibilitando espaços lúdicos, de proteção e convívio social,
assim como estimular o desenvolvimento psicossocial dos usuários, suas
potencialidades e autonomia.
VALOR APROVADO

R$ 10.000,00
ENTIDADE

Lions Clube Canoas Niterói Integração
Nome Fantasia: Lions Niterói
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PROJETO

Padaria inclusiva
OBJETIVO

Equipar a padaria do Instituto Pestalozzi de Canoas, proporcionando a fabricação
de produtos alimentícios na área da panificação e confeitaria, com maior nível de
qualidade.
VALOR APROVADO

R$ 4.922,31

Agência Niterói

ENTIDADE

Lions Clube Canoas Niterói Integração
Nome Fantasia: Lions Niterói






PROJETO

Projeto olhar Canoas
OBJETIVO

Contribuir para a melhoria do processo ensino/aprendizagem, a partir da
prevenção, identificação e correção de problemas visuais em educandos
matriculados nas escolas municipais de Ensino Fundamental de Canoas.
VALOR APROVADO

R$ 5.000,00

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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