Relatório
Sapucaia do Sul

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

Sapucaia do Sul:
Total de 4 projetos aprovados
R$ 33.000,00 investidos

Conheça nas próximas páginas
os projetos contemplados em 2022
no município de Sapucaia do Sul.
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Sapucaia do Sul

ENTIDADE

Associação Comercial, Industrial e de Serviços de
Sapucaia do Sul - Parceiros Voluntários
Nome Fantasia: ACIS Parceiros Voluntários






PROJETO

Tribos nas trilhas da cidadania
OBJETIVO

Capacitar crianças e adolescentes para se tornarem cidadãos mais conscientes e
engajados na sua comunidade, através de três trilhas: Educação para paz,
Meio ambiente e Cultura.
VALOR APROVADO

R$ 5.000,00
ENTIDADE

Associação Cultural Desportiva Sapucaiense de Capoeira
Nome Fantasia: Associação Cultural Desportiva Sapucaiense de Capoeira






PROJETO

Gingando para o Futuro-Colina Verde
OBJETIVO

Garantir a continuidade de acesso à cultura para 60 crianças adolescentes e
jovens remanescentes da proposta apresentada em 2021, e ampliar as práticas
culturais para mais 60 crianças, adolescentes e jovens em situação de
vulnerabilidade social utilizando a capoeira como fomento da cultura Brasileira.
VALOR APROVADO

R$ 8.000,00
ENTIDADE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sapucaia do Sul
Nome Fantasia: APAE Sapucaia
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PROJETO

Mão na Massa II
OBJETIVO

Aprimorar e equipar o projeto Mão na Massa, transformando também a oficina de
culinária em salgaderia.
VALOR APROVADO

R$ 10.000,00

ENTIDADE

Casa Lar Abrigo Meu Refúgio
Nome Fantasia: Abrigo Meu Refúgio






PROJETO

Aconchego 2
OBJETIVO

Organizar, qualificar e promover melhorias nos espaços institucionais,
promovendo para os acolhidos um espaço organizado, adaptado, seguro e
acolhedor, dando continuidade ao projeto Aconchego de 2021.
VALOR APROVADO

R$ 10.000,00
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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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