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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 Gravataí.

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

Gravataí:
Total de 18 projetos aprovados

R$ 87.972,40 investidos

2022
R$ 908 mil reais

154 projetos apoiados
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 ENTIDADE

 Asilo Nossa Senhora Medianeira
 Nome Fantasia: ILPI Nossa Senhora da Medianeira  

 PROJETO
 Sustentamelhoridade

 OBJETIVO
 Incentivar os residentes, funcionários e familiares sobre a necessidade de reciclar  
 todos os materiais que são descartados na Instituição, realizando a separação   
 adequada para que sejam reciclados.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Associação Camaleão Azul, Família e Inclusão 
 Nome Fantasia: Camaleão Azul, Família e Inclusão 

 PROJETO
 Cozinha - Camaleão Azul

 OBJETIVO
 Integrar as famílias das crianças atendidas e a comunidade local à associação,   
 a fim de desenvolver a psicomotricidade fina dos jovens do espectro autista e a  
 conscientização dos pais e familiares sobre o autismo e sobre a integração   
 social, além de prover refeições de qualidade para os mesmos nos dias em que  
 houver atividades na associação.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Associação Comunitária Criança Feliz Amigas do Bem 
 Nome Fantasia: ACCFAB Criança Feliz Amigas do Bem

 PROJETO
 Turma do Bem

 OBJETIVO
 Adquirir armaduras de super-heróis, a fim de promover palestras de forma  
 lúdica com crianças em escolas, creches e eventos de comunidades carentes,   
 transmitindo informação e conscientização, bem como levando alegria e   
 entretenimento.

 VALOR APROVADO
 R$ 4.500,00

Gravataí
Agência Gravataí Centro:
Total de 13 projetos aprovados

R$ 62.572,40 investidos
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 ENTIDADE

 Associação de Aposentados e Pensionistas de Gravataí
 Nome Fantasia: ASAPEG

 PROJETO
 Idoso em movimento na promoção da qualidade de vida 

 OBJETIVO
 Ofertar a inclusão social através da prática de esporte com atividades   
 dinâmicas e adaptadas para o público-alvo, visando à importância continua  
 dos exercícios para o auxílio e prevenção de fatores de risco do   
 envelhecimento ou comorbidades relacionadas à Covid-19.

 VALOR APROVADO
 R$ 3.000,00

 ENTIDADE

 Associação de Aposentados e Pensionistas de Gravataí
 Nome Fantasia: ASAPEG

 PROJETO
 Educação na promoção de saúde na 3º idade

 OBJETIVO
 Possibilitar o exercício cidadão e sua inserção na sociedade letrada   
 contemporânea, através do processo de alfabetização.

 VALOR APROVADO
 R$ 1.500,00

 ENTIDADE

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
 Nome Fantasia: APAE Gravataí

 PROJETO
 Projeto sócio esportivo: inclusão social através do esporte

 OBJETIVO
 Adquirir materiais para oficina de educação física da APAE de Gravataí com a  
 finalidade de promover aos usuários do SCFV vivências coletivas e estimular a  
 inclusão social através do esporte.

 VALOR APROVADO
 R$ 4.000,00

Agência Gravataí Centro
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 ENTIDADE

 Associação esportiva vida e esporte
 Nome Fantasia: Projeto UJC

 PROJETO
 Projeto UJC

 OBJETIVO
 Ofertar atividades esportivas para crianças e adolescentes em situação de   
 vulnerabilidade social no turno inverso escolar.

 VALOR APROVADO
 R$ 2.100,00

 ENTIDADE

 AGTI - Associação Gaúcha de Tecnologia e Inovação    
 do Vale do Gravataí
 Nome Fantasia: AGTI Associação

 PROJETO
 Casulo de talentos

 OBJETIVO
 Desenvolver atividades educacionais para jovens e crianças para    
 desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade através do uso de  
 kits de robótica.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Associação Comercial, Industrial e de Serviços Gravataí
 Nome Fantasia: ACIGRA Gravataí

 PROJETO
 Ester - Somos todas irmãs - Banco de absorventes

 OBJETIVO
 Comprar máquina de costura para auxiliar nas oficinas práticas e teóricas   
 sobre corte e costura. Desta forma as participantes poderão confeccionar   
 absorventes ecológicos para si e também para comercialização.

 VALOR APROVADO
 R$ 7.300,00

Gravataí
Agência Gravataí Centro
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 ENTIDADE

 Cooperativa Morungavense de Educação e Cultura - CMEC
 Nome Fantasia: Colégio Santa Luzia

 PROJETO
 Horta comunitária e composteira

 OBJETIVO
 Desenvolver um espaço modelo sustentável e didático dentro do Colégio  
 Santa Luzia para replicação na comunidade, contribuindo assim com o   
 desenvolvimento local, a alimentação saudável e a reciclagem de resíduos  
 orgânicos.

 VALOR APROVADO
 R$ 6.572,40

 ENTIDADE

 Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Gravataí 
 Nome Fantasia: Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Gravataí 

 PROJETO
 Projeto Samuel valorizando a vida 

 OBJETIVO
 Auxiliar gestantes em estado vulnerável a terem uma gestação tranquila,  
 saudável e desejada, fornecendo a elas um kit higiene para mamãe e um kit  
 higiene e enxoval para o bebê ao término da gestação.

 VALOR APROVADO
 R$ 4.600,00

 ENTIDADE

 Observatório Social do Brasil - Gravataí e Glorinha
 Nome Fantasia: Observatório Social do Brasil - Gravataí e Glorinha

 PROJETO
 Projeto Educação para a Cidadania: Concurso de Redação 2022

 OBJETIVO
 Estimular os jovens estudantes, alunos do 9º ano do ensino fundamental e 
 3º ano do ensino médio, sendo 86 escolas no município de Gravataí e 5  
 escolas no município de Glorinha, a refletirem sobre a responsabilidade do  
 compartilhamento de informações falsas e os efeitos negativos gerados 
 com esinformação na sociedade.

 VALOR APROVADO
 R$ 10.000,00

Agência Gravataí Centro



 ENTIDADE

 Rotary Club de Gravataí
 Nome Fantasia: Rotary Club de Gravataí

 PROJETO
 Pracinha escola comunitária Mágico de Oz

 OBJETIVO
 Oferecer às crianças uma boa estrutura de lazer e diversão, a fim de   
 estimulá-las no desenvolvimento de psicomotricidade e integração.

 VALOR APROVADO
 R$ 4.000,00
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Gravataí
Agência Gravataí Centro
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Agência Morada do Vale:
Total de 5 projetos aprovados
R$ 25.400,00 investidos

 ENTIDADE

 Associação Beneficente Casa do Pão
 Nome Fantasia: Casa do Pão

 PROJETO
 Almoço do bem

 OBJETIVO
 Alimentar pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Associação Morada do Vale
 Nome Fantasia: Associação Amoval

 PROJETO
 Fazer o bem faz bem

 OBJETIVO
 Aquisição de insumos para dar continuidade aos diversos trabalhos da   
 Associação abrangendo todas as necessidades da nossa comunidade.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Centro Ocupacional dos Familiares, Amigos e Deficientes   
 Mentais de Gravataí
 Nome Fantasia: COFAMEG

 PROJETO
 COFAMEG: gerando mudanças!

 OBJETIVO
 Adquirir equipamentos para sala de acolhimento e secretaria da Instituição com a  
 finalidade de estruturar um ambiente acolhedor, receptivo e agradável a quem   
 frequenta ou visita a instituição.

 VALOR APROVADO
 R$ 3.500,00

 ENTIDADE

 Associação Beneficente Casa do Pão
 Nome Fantasia: Casa do Pão

 PROJETO
 Almoço do bem

 OBJETIVO
 Alimentar pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Associação Morada do Vale
 Nome Fantasia: Associação Amoval

 PROJETO
 Fazer o bem faz bem

 OBJETIVO
 Aquisição de insumos para dar continuidade aos diversos trabalhos da   
 Associação abrangendo todas as necessidades da nossa comunidade.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Centro Ocupacional dos Familiares, Amigos e Deficientes   
 Mentais de Gravataí
 Nome Fantasia: COFAMEG

 PROJETO
 COFAMEG: gerando mudanças!

 OBJETIVO
 Adquirir equipamentos para sala de acolhimento e secretaria da Instituição com a  
 finalidade de estruturar um ambiente acolhedor, receptivo e agradável a quem   
 frequenta ou visita a instituição.

 VALOR APROVADO
 R$ 3.500,00
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Gravataí

 ENTIDADE

 CTG Chaleira Preta
 Nome Fantasia: CTG Chaleira Preta

 PROJETO
 Reconstrução do CTG

 OBJETIVO
 Obter melhorias na sede do CTG para levar a cultura à comunidade.

 VALOR APROVADO
 R$ 8.000,00

 ENTIDADE

 Esporte Clube Atlético do Vale
 Nome Fantasia: Esporte Clube Atlético do Vale

 PROJETO
 Escolinha Atlético do Vale

 OBJETIVO
 Desenvolver as capacidades desportivas, estimular a educação e promover a  
 cidadania através do projeto da escolinha do Atlético do Vale.

 VALOR APROVADO
 R$ 3.900,00

Agência Morada do Vale
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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




