Relatório
Esteio

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

Esteio:
Total de 5 projetos aprovados
R$ 29.948,00 investidos

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

ENTIDADE

Associação Beneficente EIS-ME AQUI
Nome Fantasia: Associação Beneficente - EIS-ME AQUI / ABEMA






PROJETO

Unidade móvel - Sociocultural
OBJETIVO

Levar amor, cultura e inclusão social de uma forma itinerante, através de um
ônibus que se transforma em um palco, para atividades de shows de música,
teatro, dança, palestras entre outros.
VALOR APROVADO

R$ 6.000,00
ENTIDADE

Associação Comercial, Industrial e Serviços de Esteio
Nome Fantasia: ACISE Esteio






PROJETO

Bombeiro civil mirim - Esteio
OBJETIVO

Capacitar jovens para prevenção de acidentes e orientá-los no sentido de
torná-los cidadãos éticos e conscientes de suas responsabilidades junto à
sociedade para que sejam disseminadores em suas famílias, escolas e
comunidades, desta forma, impactando positivamente o meio no qual
estiverem inseridos.
VALOR APROVADO

R$ 4.250,00
ENTIDADE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Nome Fantasia: APAE de Esteio
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PROJETO

Habilitação e reabilitação: atendimento clínico
OBJETIVO

Otimizar os serviços de saúde oferecidos pela Clínica de Habilitação e
Reabilitação mantida pela APAE de Esteio, melhorando a estrutura do local
com a compra de equipamentos.
VALOR APROVADO

R$ 8.500,00

ENTIDADE

Instituto Educacional, Social e Cultural do Estado do RS
Nome Fantasia: ISCERGS / CUFA ESTEIO






PROJETO

Atelier Primavera Eco costura
OBJETIVO

Desenvolver produção têxtil eco eficiente junto ao Atelier Primavera, de modo
a oportunizar geração de trabalho e renda a mulheres em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, bem como colaborar com a conscientização
para o consumo sustentável.
VALOR APROVADO

R$ 5.198,00
ENTIDADE

Lions Clube Esteio Exposição
Nome Fantasia: Lions Clube Esteio Exposição






PROJETO

Projeto visão saudável
OBJETIVO

Promover a redução de evasão escolar causada pelas dificuldades de
enxergar; Auxiliar através da correção visual o desenvolvimento intelectual dos
alunos; Identificar a necessidade do uso de óculos de grau e orientar a prática
de exames periódicos a fim de proteger a saúde ocular.
VALOR APROVADO

R$ 6.000,00
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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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