Relatório
Glorinha

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

Glorinha:
Total de 6 projetos aprovados
R$ 36.363,33 investidos

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

ENTIDADE

Associação de Proteção e Esterilização dos Animais de Glorinha
Nome Fantasia: APESAG Glorinha






PROJETO

Apesag

OBJETIVO

Realizar o controle populacional de cães e gatos no município de Glorinha-RS, de
modo a reduzir a proliferação destes animais, através da castração somente de
cadelas e gatas.
VALOR APROVADO

R$ 6.000,00
ENTIDADE

ATG Associação dos Trilheiros de Glorinha
Nome Fantasia: Soca Trilha






PROJETO

Esporte e lazer na praça
OBJETIVO

Ampliar o local de atividade de interação infantil, oportunizando espaço, através
de brinquedo de motricidade ampla em praça pública, para que as crianças
tenham um local para evitar o sedentarismo.
VALOR APROVADO

R$ 9.000,00
ENTIDADE

Conselho Escolar da Escola Municipal de
Ensino Fundamental São Pedro
Nome Fantasia: Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro
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PROJETO

Nossas raízes
OBJETIVO

Implementar a produção de estacas de mudas de árvores frutíferas
e horta vertical.
VALOR APROVADO

R$ 3.500,00

ENTIDADE

Escola Municipal de Ensino Fundamental Ary Soares
Nome Fantasia: EMEF Ary Soares






PROJETO

Convivendo e aprendendo no galpão campeiro
OBJETIVO

Construir um espaço de convívio no estilo campeiro voltado para os alunos da
escola, permitindo um espaço de convivência e aprendizado.
VALOR APROVADO

R$ 6.514,00
ENTIDADE

Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Sarmento
Nome Fantasia: Escola Coronel Sarmento






PROJETO

Mini horto florestal da Coronel
OBJETIVO

Criar nos alunos da escola um espírito de preservação ambiental associado ao
empreendedorismo rural que auxiliará no desenvolvimento pessoal
estimulando a valorização do local em que vivem.
VALOR APROVADO

R$ 6.349,33
ENTIDADE

Rotary Club Glorinha
Nome Fantasia: RC Glorinha






PROJETO

Projeto Koryo
OBJETIVO

Oferecer um ambiente que ajude na formação social da juventude, a fim de
ampliar o atendimento às crianças carentes, desenvolvendo técnicas de força,
velocidade, equilíbrio, flexibilidade e resistência através da arte marcial.
VALOR APROVADO

R$ 5.000,00
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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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