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Porto Alegre

 ENTIDADE

 Associação Recreativa e Cultural Sport Vida
 Nome Fantasia: Associação recreativa e cultural Sport Vida 

 PROJETO
 Som no bairro

 OBJETIVO
 Contribuir para a redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social  
 através da inclusão, promoção da saúde e desenvolvimento social. O serviço  
 conta com oficinas de flauta, violão, capoeira e, para tanto, solicita apoio na  
 aquisição de instrumentos, a fim de dar continuidade a este movimento de  
 inclusão social.

 VALOR APROVADO
 R$ 8.913,89

 ENTIDADE

 MOCONE - Movimento Comunitário Nova Esperança
 Nome Fantasia: Creche Jardim Encantado

 PROJETO
 Projeto Alvará PPCI - Bombeiros

 OBJETIVO
 Adaptar o novo espaço de acordo com as normas de segurança, visando  
 sempre o bem-estar de nossas crianças através da obtenção da licença dos  
 bombeiros para continuar prestando um atendimento de qualidade. 

 VALOR APROVADO
 R$ 8.590,08

Agência Eduardo Prado
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Agência Farrapos:
Total de 8 projetos aprovados
R$ 49.546,20 investidos

 ENTIDADE

 Associação Beneficente Caverna de Adulão 
 Nome Fantasia: Time Fome de Aprender 

 PROJETO
 Time Fome de Aprender

 OBJETIVO
 Fornecer refeições diárias com espaço de leitura para moradores de rua.

 VALOR APROVADO
 R$ 8.000,00

 ENTIDADE

 Associação Brasileira de Assistência Social, Cultural    
 e Educacional Restauração 
 Nome Fantasia: ABRASCE Restauração

 PROJETO
 Apoio integral ao estrangeiro

 OBJETIVO
 Proporcionar acolhimento, desenvolvimento e inserção social/profissional ao   
 público-alvo por meio do aprendizado do idioma falado e escrito, bem como   
 conhecimento das normativas brasileiras (direitos e deveres) no que tange a sua  
 situação de vida.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Associação Cozinhar e Servir 
 Nome Fantasia: Cozinhar e Servir

 PROJETO
 Associação Cozinhar e Servir

 OBJETIVO
 Distribuir alimentos gratuitos aos moradores de rua, a fim de minimizar a fome e  
 a vulnerabilidade social. 

 VALOR APROVADO
 R$ 7.000,00
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Porto Alegre

 ENTIDADE

 Associação Cultural Vila Flores
 Nome Fantasia: Associação Cultural Vila Flores

 PROJETO
 Skate na vila 2022

 OBJETIVO
 Oferecer aulas de skate semanais para crianças e adolescentes da Vila Santa  
 Teresinha, promovendo a integração cultural entre os moradores e projetos da  
 comunidade.

 VALOR APROVADO
 R$ 9.000,00

 ENTIDADE

 Cooperativa de Trabalho Educacional Coopeeb Limitada
 Nome Fantasia: Colégio Concórdia Porto Alegre

 PROJETO
 Curso livre gratuito de recuperação de perdas pedagógicas Covid-19

 OBJETIVO
 Ofertar um curso para diminuir as consequências nocivas de repetência e/ou  
 evasão escolar para crianças entre 6 e 12 anos, de baixo poder aquisitivo.

 VALOR APROVADO
 R$ 4.000,00

 ENTIDADE

 Cooperativa de Trabalho Educacional Coopeeb Limitada
 Nome Fantasia: Colégio Concórdia Porto Alegre  

 PROJETO
 Curso preparatório para ENEM por ensino online

 OBJETIVO
 Implementar um projeto social que visa apoiar estudantes de baixo poder  
 aquisitivo da rede pública de ensino, ofertando uma preparação de qualidade  
 cognitiva para o ENEM, através de aulas online, por videoconferência.

 VALOR APROVADO
 R$ 6.000,00

Agência Farrapos
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 ENTIDADE

 Fundação Maçônica Educacional - FME
 Nome Fantasia: Fundação FME

 PROJETO
 Programa social português para estrangeiros - Aproximando pessoas
 4° edição

 OBJETIVO
 Oportunizar ao aluno estrangeiro a aquisição dos recursos linguísticos e   
 gramaticais necessários para compreender o idioma português voltado à   
 comunicação dos imigrantes.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção
 Nome Fantasia: Comunidade Terapêutica Casa Marta e Maria

 PROJETO
 Projeto Incluir para transformar

 OBJETIVO
 Oferecer oficina de confeitaria e de designer de sobrancelhas para contribuir na  
 reinserção social de mulheres visando oportunidades no mercado de trabalho e  
 geração de renda.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.546,20

Agência Farrapos
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Porto Alegre
Agência Hípica:

Total de 5 projetos aprovados
R$ 25.833,10 investidos

 ENTIDADE

 Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul
 Nome Fantasia: ACM Cruzeiro do Sul

 PROJETO
 Gastronomia popular - Educação para o trabalho

 OBJETIVO
 Oferecer cursos profissionalizante e oficinas na área de padaria e confeitaria,   
 a fim de oportunizar a qualificação de jovens e mulheres para geração de   
 renda, empreendedorismo e qualificação para o mercado de trabalho.

 VALOR APROVADO
 R$ 8.000,00

 ENTIDADE

 Associação de Moradores da Vila Figueira
 Nome Fantasia: Escola de Educação Infantil Tio Zé

 PROJETO
 Dança Tio Zé

 OBJETIVO
 Desenvolver a coordenação motora e expressividade através dos movimentos   
 naturais das crianças, também com a utilização do simbolismo e da fantasia,   
 permitindo estimular o desenvolvimento da atividade criadora e da imaginação.

 VALOR APROVADO
 R$ 1.850,00

 ENTIDADE

 Associação Murialdinas de São José 
 Nome Fantasia: Centro Infanto Juvenil Monteiro Lobato

 PROJETO
 Tik-Jovem - Promovendo a inclusão digital de crianças e adolescentes

 OBJETIVO
 Adquirir um ar-condicionado para ser instalado no laboratório de    
 informática. Este equipamento irá compor o espaço do projeto, atividade  
 essa que desenvolve o acesso às chamadas tecnologias de informação e   
 comunicação dos educandos e famílias. 

 VALOR APROVADO
 R$ 4.150,00
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 ENTIDADE

 MITRA – Centro Social Padre Pedro Leonardi
 Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga
 Nome Fantasia: Centro Social Pedro Leonardi

 PROJETO
 Água: captar para conscientizar

 OBJETIVO
 Instalar um sistema de aproveitamento da água das chuvas através da  
 captação de água pluvial para fins não potáveis, sendo utilizada para irrigação  
 da horta educativa e, consequentemente, economizar o uso de água potável.

 VALOR APROVADO
 R$ 7.833,10

 ENTIDADE

 Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo
 Nome Fantasia: NCCBELÉM

 PROJETO
 Núcleo e Sicredi juntos, praticando cidadania e multiplicando   
 oportunidades

 OBJETIVO
 Promover a inclusão social, estimulando o desenvolvimento integral da criança  
 e do adolescente, exercitando cidadania, diversidade e pluralidade;   
 Proporcionar a aquisição de conhecimentos sobre mudanças fisiológicas de  
 fases da vida com oficinas socioeducativas e pedagógicas.

 VALOR APROVADO
 R$ 4.000,00

Agência Hípica
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Porto Alegre
Agência Independência:

Total de 7 projetos aprovados
R$ 36.003,13 investidos

 ENTIDADE

 Associação Amigos da Casa da Música
 Nome Fantasia: Associação Amigos da Casa da Música

 PROJETO
 Orquestra Jovem - Casa da Música POA - AACAMUS

 OBJETIVO
 Ampliar o atendimento de alunos das aulas de violino e viola, bem como   
 promover a preparação deles para integrarem futuramente a Orquestra Jovem  
 da Casa da Música.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.830,00

 ENTIDADE

 Associação Cantinho da Vó Georgina 
 Nome Fantasia: Cantinho da Vó Georgina

 PROJETO
 Colo de vó

 OBJETIVO
 Promover benfeitorias nas instalações da creche para que possa continuar a   
 prestação de auxílio à comunidade, principalmente às crianças que atende. 

 VALOR APROVADO
 R$ 6.830,00

 ENTIDADE

 Associação Cruzeiras de São Francisco
 Nome Fantasia: Escola Nossa Senhora do Brasil

 PROJETO
 Garantia do atendimento a estudantes de inclusão conforme a LBI 13.146/15

 OBJETIVO
 Investir em materiais pedagógicos, tecnológicos e esportivos para continuar   
 oferecendo aos estudantes PCD’s acompanhamento individualizado no   
 atendimento educacional especializado no turno em que está matriculado e no   
 contraturno.

 VALOR APROVADO
 R$ 4.830,00



15

 ENTIDADE

 Associação dos Moradores do Jardim São João 
 Nome Fantasia: Escola de Educação Cantinho da Criança (AMORJSJ)

 PROJETO
 Facilitando o processo de crescimento

 OBJETIVO
 Identificar e promover o cuidado, conhecimento e autonomia para as crianças  
 da escola e ampliar o número de marmitas doadas nos finais de semana com a  
 aquisição de utensílios profissionais e de maiores quantidades.

 VALOR APROVADO
 R$ 3.853,13

 ENTIDADE

 Associação dos Moradores do Jardim São João
 Nome Fantasia: Escola de Educação Cantinho da Criança (AMORJSJ)

 PROJETO
 Cuidando com Amor

 OBJETIVO
 Promover a melhoria da estrutura local através da compra de colchonetes e ar  
 condicionado, visando a melhoria da saúde física mental das crianças da escola.

 VALOR APROVADO
 R$ 4.830,00

 ENTIDADE

 Esquadrão da Alegria
 Nome Fantasia: Esquadrão da Alegria

 PROJETO
 Esquadrão da Alegria

 OBJETIVO
 Desenvolver atividades de aprimoramento da Arte Clown, investindo   
 no aprimoramento de técnicas de palhaçaria, auxiliando principalmente nos  
 custos de local do treinamento, alimentação e oficineiro além do transporte.

 VALOR APROVADO
 R$ 4.000,00

Agência Independência
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Porto Alegre
Agência Independência

 ENTIDADE

 Instituto Espírita Dias da Cruz
 Nome Fantasia: Instituto Espírita Dias da Cruz

 PROJETO
 Começando com carinho

 OBJETIVO
 Proporcionar melhores condições de atendimento com a compra de utensílios   
 que apoiará a Escola Infantil Casa do Pequenino a receber novas crianças.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.830,00
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Agência Jardim Lindóia:
Total de 13 projetos aprovados
R$ 90.375,35 investidos

 ENTIDADE

 Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
 Secccional Rio Grande do Sul
 Nome Fantasia: Abrasel

 PROJETO
 Semana da Criança

 OBJETIVO
 Levar crianças em situação de vulnerabilidade social ou sem oportunidades de
 acesso aos restaurantes, para que tenham uma experiência divertida e   
 deliciosa, mais que uma visita, a ideia é proporcionar uma experiência    
 gastronômica, de lazer e socialização.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Associação Comunitária Nossa Vila Aparecida - ACONVI 
 Nome Fantasia: Banco Comunitário Justa Troca

 PROJETO
 Vida onde a vida acontece 2

 OBJETIVO
 Revitalizar as ruas do projeto, tornando-as mais embelezadas, motivando os   
 moradores a cuidá-las e promovendo na rua atividades esportivas, culturais  
 e de meio ambiente.

 VALOR APROVADO
 R$ 6.000,00

 ENTIDADE

 Associação de Cegos Louis Braille
 Nome Fantasia: ACELB Casa Lar do Cego Idoso

 PROJETO
 Acesso com mais segurança

 OBJETIVO
 Proporcionar maior segurança a pedestres e veículos para cargas e descargas no  
 acesso à Associação, adquirindo e instalando um motor no portão e tela de   
 monitoramento.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00
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Porto Alegre

 ENTIDADE

 Associação de Literatura e Beneficência
 Nome Fantasia: Hospital Banco de Olhos

 PROJETO
 Ressignificando olhares 

 OBJETIVO
 Potencializar o processo de reabilitação integral, logo após conhecer as  
 necessidades, interesses, capacidades e condições físicas dos pacientes, 
 tendo como responsabilidade traçar estratégias seguras e eficazes de   
 tratamento com foco no desenvolvimento, independência e autonomia.

 VALOR APROVADO
 R$ 9.930,00

 ENTIDADE

 Associação de Pais e Amigos do Centro Abrigado Zona Norte
 Nome Fantasia: APACAZON

 PROJETO
 Construção de banheiros acessíveis no Ginásio de Esportes da Apacazon

 OBJETIVO
 Construir dois banheiros acessíveis no ginásio de esportes com a finalidade 
 de transformar-se em um espaço de inclusão social.

 VALOR APROVADO
 R$ 6.000,00

 ENTIDADE

 Associação de Pais e Mães da Vila Nova Brasília
 Nome Fantasia: Escola de Educação Infantil Anjinho da Guarda

 PROJETO
 Sorrindo para novas oportunidades

 OBJETIVO
 Proporcionar espaços de qualidade e aprendizagem através do brincar onde  
 crianças se desenvolvem e aprendem.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

Agência Jardim Lindóia
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 ENTIDADE

 Associação Rede Brilhe
 Nome Fantasia: Casa Hope

 PROJETO
 Sala de cursos para qualificação profissional e educacional

 OBJETIVO
 Promover a aquisição de conhecimento das mulheres que são atendidas pela   
 entidade, almejando uma profissão de forma com que elas sejam inseridas no   
 mercado de trabalho com uma geração de renda.

 VALOR APROVADO
 R$ 6.368,75

 ENTIDADE

 Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul 
 Nome Fantasia: Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul 

 PROJETO
 Projeto funcionalidade para idosos

 OBJETIVO
 Qualificar o atendimento multiprofissional aos idosos na prevenção de doenças  
 e agravos à saúde, promovendo integração social e melhora da qualidade  
 de vida.

 VALOR APROVADO
 R$ 8.000,00

 ENTIDADE

 Centro Assistencial Paz
 Nome Fantasia: Centro Assistencial Paz

 PROJETO
 Informática e cidadania

 OBJETIVO
 Adquirir novos produtos para o curso de informática e cidadania, para que os   
 jovens possam receber um curso gratuito de qualidade.

 VALOR APROVADO
 R$ 6.199,60

Agência Jardim Lindóia
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Porto Alegre

 ENTIDADE

 CEACRI - Clínica Esperança de Amparo à Criança
 Nome Fantasia: CEACRI-Clínica Esperança 

 PROJETO
 Nosso lar seguro - Fase II

 OBJETIVO
 Garantir a segurança das crianças e adolescentes que residem no acolhimento,  
 através da execução do PPCI, assegurando um atendimento com qualidade e  
 proteção.

 VALOR APROVADO
 R$ 10.000,00

 ENTIDADE

 Clube de Mães Rubem Berta II
 Nome Fantasia: Instituição de Educação Infantil Girassol

 PROJETO
 Modelando sonhos

 OBJETIVO
 Adequar salas de atendimento para que possamos ter um ambiente mais  
 transparente, seguro e acolhedor para nossas crianças e adolescentes.

 VALOR APROVADO
 R$ 6.877,00

 ENTIDADE

 Comunidade Evangélica de Confissão Luterana do Salvador  
 em Porto Alegre
 Nome Fantasia: Comunidade do Salvador

 PROJETO
 Projeto partilha

 OBJETIVO
 Reformar espaço para guardar produtos alimentícios que são destinados as  
 famílias dos alunos e também para auxílio da comunidade em geral.

 VALOR APROVADO
 R$ 9.000,00

Agência Jardim Lindóia
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 ENTIDADE

 ONG Unidos e Solidários
 Nome Fantasia: Adriana Cardoso do Nascimento

 PROJETO
 Geladeira solidária

 OBJETIVO
 Diminuir a desigualdade social, que exclui e fere a dignidade humana,   
 oferecendo marmitex para famílias do bairro Sarandi, visando amenizar a fome  
 da população.

 VALOR APROVADO
 R$ 7.000,00

Agência Jardim Lindóia
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Porto Alegre
Agência Lomba do Pinheiro:

Total de 6 projetos aprovados
R$ 40.447,66 investidos

 ENTIDADE

 Associação Amigos da Restinga
 Nome Fantasia: ECEI Senhor dos Passos

 PROJETO
 Qualificar para transformar

 OBJETIVO
 Comprar caminhas empilháveis e lençóis para as crianças da Associação.   
 Melhorando assim, a qualidade do sono e o desenvolvimento cognitivo dos   
 mesmos.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Associação Beneficente Projeto Vencedor
 Nome Fantasia: Projeto vencedor

 PROJETO
 Transformando pelo esporte II

 OBJETIVO
 Proporcionar um espaço de desenvolvimento integral de crianças e    
 adolescentes em situação de vulnerabilidade social, tendo no esporte um   
 instrumento de inclusão social e disparador de abordagens transversais,   
 contribuindo para a promoção humana e a melhoria da qualidade de vida dos   
 indivíduos e comunidades.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Associação Instrução Educação e Caridade
 Nome Fantasia: Centro Social Antônio Gianelli

 PROJETO
 Orquestrando paz e vidas

 OBJETIVO
 Proporcionar aos envolvidos novas oportunidades de crescimento,    
 conhecimento, formação de cidadania e perspectivas de reconhecimento de seus  
 próprios potenciais, visando futuros com maiores possibilidades inclusive   
 profissionais através da instrução musical para crianças, adolescentes e jovens.

 VALOR APROVADO
 R$ 6.447,66
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 ENTIDADE

 Cooperativa de Trabalho, Produção e Comercialização dos   
 Trabalhadores Aut. das Vilas de POA
 Nome Fantasia: COOTRAVIPA

 PROJETO
 Projeto esperança

 OBJETIVO
 Melhorar o espaço da creche da Comunidade Vila Orfanotrófio I - Creche  
 Esperança. Com isso, proporcionar também qualidade de ensino e   
 aprendizagem.

 VALOR APROVADO
 R$ 10.000,00

 ENTIDADE

 Instituto Cultural São Francisco de Assis
 Nome Fantasia: Centro de Promoção da Criança e do Adolescente

 PROJETO
 Empreendendo na gastronomia

 OBJETIVO
 Possibilitar que os jovens possam ter mais oportunidades no mundo de  
 trabalho através de nossos cursos profissionalizantes.

 VALOR APROVADO
 R$ 4.000,00

 ENTIDADE

 Sociedade Sulina Divina Providência
 Nome Fantasia: Divina Providência

 PROJETO
 Porto Cor Alegre

 OBJETIVO
 Valorizar e transformar a realidade de uma comunidade proporcionando cor e  
 alegria à periferia. Pintar as casas da comunidade Graciliano Ramos a fim de  
 tornar um ambiente alegre e agradável, impactando positivamente na   
 autoestima da comunidade.

 VALOR APROVADO
 R$ 10.000,00

Agência Lomba do Pinheiro
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Porto Alegre
Agência Protásio Alves:

Total de 9 projetos aprovados
R$ 57.018,91 investidos

 ENTIDADE

 Associação Comunitária Campo da Tuca
 Nome Fantasia: ACCATPOA  

 PROJETO
 Educação e esporte pela ACCAT

 OBJETIVO
 Realizar atividades esportivas de inclusão social na comunidade do   
 campo da Tuca.

 VALOR APROVADO
 R$ 6.995,00

 ENTIDADE

 Associação Escoteira Isaac Bauler
 Nome Fantasia: Associação Escoteira Isaac Bauler

 PROJETO
 Nossa sede - Fase 1

 OBJETIVO
 Reformar parte da sede da entidade que se encontra em grau elevado de   
 deterioração pelo tempo e uso intensivo, além de adequar as instalações elétricas  
 existentes, devido a sua antiguidade e elevado risco que apresenta, qualificando  
 as instalações, melhorando sua segurança para um melhor aproveitamento em  
 seus fins escoteiros.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Associação Famílias em Solidariedade
 Nome Fantasia: AFASOPOA

 PROJETO
 AFASOCast

 OBJETIVO
 Implementar podcast na Afaso, com vistas a compartilhar conteúdos e    
 conhecimentos junto aos adolescentes em vulnerabilidade social do bairro Bom  
 Jesus, utilizando de meios de comunicação e mídias digitais que estão em   
 ascensão.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00
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 ENTIDADE

 Clube de Mães Legionárias do Trabalho
 Nome Fantasia: Vovó Ida 

 PROJETO
 Cantinho do sabor

 OBJETIVO
 Obter o local adequado e acolhedor para as crianças realizarem as refeições  
 oferecidas pela escolinha, através da compra de mesas.

 VALOR APROVADO
 R$ 6.000,00

 ENTIDADE

 Kinder Centro de Integração da Criança Especial
 Nome Fantasia: Kinder Centro de Integração

 PROJETO
 Movimentando vidas

 OBJETIVO
 Oferecer adequação postural e melhor qualidade de vida para as crianças,  
 além de proporcionar melhor desenvolvimento escolar, com a compra de  
 cadeiras e acessórios adaptados. 

 VALOR APROVADO
 R$ 8.280,00

 ENTIDADE

 Instituto do Câncer Infantil
 Nome Fantasia: Instituto do Câncer Infantil

 PROJETO
 Corrida Pela Vida

 OBJETIVO
 Realizar melhorias no Núcleo de Atenção ao Paciente, que atende serviços  
 de apoio pedagógico, psicopedagógico, odontológico, orientação jurídica,  
 nutrição, serviço social e consultoria médica e oferece os benefícios de   
 auxílio medicação, transporte, alimentação, concessão de cestas básicas,  
 vestuário e empréstimos de equipamentos para reabilitação. 

 VALOR APROVADO
 R$ 10.000,00

Agência Protásio Alves
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Porto Alegre

 ENTIDADE

 Instituto Misturaí
 Nome Fantasia: Misturaí

 PROJETO
 Centro comunitário de tecnologias - CCTEC

 OBJETIVO
 Criar cursos que possibilitem maior facilidade de entrada no mercado de   
 trabalho, através do ensino de atividades tecnológicas essenciais. Promover   
 um aumento no nível de renda dos capacitados.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.000,00

 ENTIDADE

 Pequena Casa da Criança
 Nome Fantasia: Pequena Casa da Criança

 PROJETO
 Manutenção do telhado do ginásio

 OBJETIVO
 Realizar a manutenção do telhado do ginásio da Pequena Casa da Criança,   
 incluindo o material e a mão de obra, contribuindo para a continuidade e para a  
 qualidade do trabalho desenvolvido pela ONG aos mais de 800 atendidos   
 diariamente.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.243,91

 ENTIDADE

 Rotary Club de Porto Alegre Lindóia
 Nome Fantasia: Rotary Club Lindóia - POA

 PROJETO
 Escola Argentina - artes e ofícios

 OBJETIVO
 Motivar, engajar, atrair alunos, pais e a comunidade, através de cursos, palestras  
 e reformas nos ambientes. O projeto visa, ainda, ajudar a adquirir novas   
 habilidades, conhecimentos e uma profissão aos participantes.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.500,00

Agência Protásio Alves
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Agência São João:
Total de 8 projetos aprovados
R$ 65.258,90 investidos

 ENTIDADE

 Associação Amigos de Todos
 Nome Fantasia: Amigos de todos

 PROJETO
 Amigos de todos

 OBJETIVO
 Promover auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade social, distribuindo   
 alimentos, roupas, brinquedos e material escolar.

 VALOR APROVADO
 R$ 10.000,00

 ENTIDADE

 Associação de Apoio a Pessoas com Câncer
 Nome Fantasia: AAPECAN POA

 PROJETO
 Vozes do Coração! Recurso musical como ferramenta no    
 enfrentamento do Câncer

 OBJETIVO
 Promover entretenimento e propiciar convívio social através da musicalidade,   
 propiciando momentos agradáveis e experiências que oferecem uma grande   
 satisfação.

 VALOR APROVADO
 R$ 6.739,65

 ENTIDADE

 Associação Voluntários da Fauna
 Nome Fantasia: Voluntários da Fauna

 PROJETO
 Voluntários da Fauna

 OBJETIVO
 Melhorar a qualidade de manutenção dos animais silvestres e, consequentemente,  
 aumentar o número de animais recuperados, através da melhora no espaço da   
 Associação. 

 VALOR APROVADO
 R$ 9.000,00
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Porto Alegre

 ENTIDADE

 Instituto Camélia
 Nome Fantasia: Instituto Camélia

 PROJETO
 Educação e gestão financeira popular: construções, desafios e possibilidades

 OBJETIVO
 Dar continuidade ao programa de educação e gestão financeira popular, do   
 Instituto Camélia, através de impressão de material didático (livreto) e    
 realização de oficinas em quatro bairros periféricos de Porto Alegre/RS.

 VALOR APROVADO
 R$ 6.000,00

 ENTIDADE

 Instituto Pobres Servos da Divina Providência
 Nome Fantasia: Instituto Pobres Servos da Divina Providência – Centro de Educação   
   Profissional São João Calábria

 PROJETO
 Escola Startup - Food Makers

 OBJETIVO
 Fornecer qualificação profissional atualizada e facilitar o ingresso no mercado de  
 trabalho do ramo alimentício para 100 jovens em situação de vulnerabilidade   
 social.

 VALOR APROVADO
 R$ 9.970,25

 ENTIDADE

 Instituto Social Creser - Icreser
 Nome Fantasia: Icreser

 PROJETO
 Construção do viveiro de mudas e ampliação do projeto da horta    
 agroecológica

 OBJETIVO
 Construir e implementar a horta agroecológica, desenvolvendo ações de   
 educação ambiental que envolvam todos os atendidos pelo Instituto, e    
 consecutivamente aumentar o número de jovens atendidos.

 VALOR APROVADO
 R$ 8.449,00

Agência São João
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 ENTIDADE

 Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre Paróquia São João Batista
 Nome Fantasia: Paróquia São João Batista 

 PROJETO
 Compra de insumos para fabricação de fraldas para os necessitados

 OBJETIVO
 Atender uma necessidade da Paróquia com relação aos seus assistidos que não  
 possuem recursos, disponibilizando um produto higiênico, de uso contínuo,   
 através de fabricação própria e corte das fraldas.

 VALOR APROVADO
 R$ 5.500,00

 ENTIDADE

 Rotary Club de Porto Alegre São João
 Nome Fantasia: Rotary São João

 PROJETO
 Torneio de atletismo Rotary Sogipa 2022

 OBJETIVO
 Estimular o amor-próprio, o interesse pelo esporte e a sociabilidade e    
 conhecimento de uma visão ética e cidadã. Conhecer a quadra de esportes da   
 Sogipa e repassar valores cívicos com a inserção de jovens e adolescentes.

 VALOR APROVADO
 R$ 9.600,00

Agência São João
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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




