
PROJETOS SOCIAIS
APOIADOS EM 2019

1



Introdução

O Banco Santander Brasil, junto com seus funcionários, apoia diferentes 
iniciativas sociais, com enfoque em voluntariado de diversas causas, crianças, 
idosos e empreendedorismo. 
Nesse documento, reunimos todos os projetos apoiados em 2019 referentes a:
Programa Escola Brasil (PEB), que atua com ações voluntárias em escolas 
públicas. 
E os programas Amigo de Valor e Parceiro do Idoso, que por meio da 
mobilização para captação de recursos incentivados, apoiam projetos que 
atendem respectivamente crianças e adolescentes; e idosos em vulnerabilidade 
social. 
Estas iniciativas se somam à nossa atuação na concessão de bolsas para 
universitários, ao Parceiros em Ação, programa em parceria com a Aliança 
Empreendedora de gestão e educação financeira para empreendedores de baixa 
renda, e as outras tantas ações de voluntariado realizadas com paixão por nossos 
funcionários, como a mobilização para doação de sangue e orientação financeira. 
As informações foram divididas de acordo com a Rede, regional e município para 
facilitar o olhar de cada região e agência. Esperamos que essas informações 
aproximem nossos funcionários da nossa contribuição conjunta, dos resultados 
que estão sendo gerados, motivem visitas aos projetos e engajem mais pessoas 
no voluntariado.
Apenas em 2018, 75 mil pessoas foram beneficiadas pelas diferentes iniciativas 
sociais que apoiamos (Amigo de Valor, Parceiro do Idoso, Parceiros em Ação e 
PEB). Ao longo do ano, a equipe de Programas Sociais acompanha o andamento 
e os resultados dos projetos apoiados e apoia os voluntários na execução das 
ações. 
Para participar do programa de voluntariado do Banco, basta se inscrever no site: 
https://voluntariadostd.v2v.net/pt-BR e participar de um grupo já ativo ou criar 
um novo.
Quanto ao Amigo de Valor e Parceiro do Idoso, estendemos o convite para todos 
que gostariam de conhecer os projetos. 
Estamos à disposição e prontos para ajudá-los a organizar estas visitas. 
Seja você também um motor de um país melhor para todos! 
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 Município: Arapiraca

Amigo de Valor

Causa: Maus tratos
Projeto: Por um futuro melhor.
Capacidade de atendimento: 160

Realizado pela FAMMA – Fundação de Assistência às Meninas e Meninos
de Arapiraca, o projeto irá atender crianças e adolescentes vítimas de
abuso sexual, negligência e maus tratos, por meio de oficinas culturais e
esportivas. Além disso, irá fortalecer a rede de atendimento às crianças e
adolescentes do município de Arapiraca.

 Município: Campo Alegre

Amigo de Valor

Causa: Maus tratos
Projeto: Fortalecendo Laços
Capacidade de atendimento: 300
Executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o projeto
envolve a criação de um centro de atendimento psicossocial para crianças e
adolescentes sujeitas a abuso sexual, trabalho infantil, uso de drogas e
outras situações de violência. Serão realizadas atividades individuais e em
grupo. O centro também irá qualificar os profissionais que atuam na rede
de atendimento às crianças e adolescentes do município, buscando
articular todos os atores no planejamento e na execução de ações

Parceiro do Idoso

Causa: Maus tratos
Projeto: Projeto “Caminhos” – Passos Para um Envelhecimento Ativo.
Capacidade de atendimento: 160

Aulas de alfabetização, oficinas de inclusão digital, música, artes e
atividades de lazer fazem parte da programação deste Centro de
Referência, que promoverá ações preventivas e atendimento psicossocial
em casos de violência contra idosos. O projeto prevê, também, a
capacitação de seus profissionais e da rede de atendimento ao idoso.
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 Município: Capela

Amigo de Valor

Causa: Maus tratos
Projeto: Caminho Para O Futuro
Capacidade de atendimento: 160

Realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o projeto envolve
o atendimento psicossocial para reparação ou minimização de dados
cognitivos, físicos e emocionais sofridos por crianças e adolescentes, com o
envolvimento de seus familiares. O trabalho será complementado por
atividades de dança e artes manuais.
Para os adolescentes com idade de ingressar para mercado de trabalho,
serão oferecidos cursos de qualificação profissional, em parceria com o
SESI e SENAC.

Parceiro do Idoso

Causa: Negligencia
Projeto: Amigos para Sempre
Capacidade de atendimento: 100

O Projeto Amigos Para Sempre está voltado para o atendimento de idosas
vítimas de situações de violação de direitos (abandono, violência física,
financeira e descriminação). Serão ofertados serviços nas áreas de terapia
ocupacional, fisioterapia, atividades físicas e outras oficinas e atividades de
motivação, informação e elevação da auto estima.
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 Município: Coruripe

Parceiro do Idoso

Causa: Ações Socioassistenciais
Projeto: Farol das gerações - Idosos em movimento
Capacidade de atendimento: 100

Realizado pela Associação Renascer, o projeto disponibiliza um Centro de
Referência a idosos que sofreram maus-tratos físicos ou psicológicos,
violência financeira, isolamento social e preconceitos. Os acolhidos
recebem atendimento psicossocial e fisioterapêutico e participam de
atividades como dança, música, trabalhos manuais e lazer. Além disso,
familiares e profissionais da rede de atendimento são capacitados para
oferecer cuidado e garantir a qualidade de vida aos idosos do município.

Parceiro do Idoso

Causa: Maus Tratos
Projeto: Programa “FarolDas Gerações”
Capacidade de atendimento: 100

O projeto atende idosos vítimas de violências e/ou com problemas de
saúde motora e cognitiva, garantindo o acesso ao atendimento
psicossocial, promoção da saúde, inclusão digital e o conhecimento de
direitos. São desenvolvidas ações de atendimento psicossocial e
fisioterapêutico, oficinas de atividades físicas e dança, inclusão digital e
atividades manuais.
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 Município: Maragogi

Amigo de Valor

Causa: Socioeducativa
Projeto: Fazer Acontecer: Resgatando Enquanto É Possível
Capacidade de atendimento: 100

O projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social de Maragogi
articula esforços para reduzir, eliminar ou prevenir problemas que limitam
a vida pessoal, social, escolar e profissional de crianças e adolescentes.
Para isso, oferece atendimento psicossocial e utiliza novas tecnologias para
a qualificação profissional, socialização, garantia de direitos, prevenção de
violências e estímulo à permanência na escola. O projeto dá ainda acesso a
atividades esportivas e oficinas de teatro e dança.
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 Município: Itacoatiara

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 4

 Município: Manaus

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 5
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 Município: Lauro de Freitas

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 8

 Município: Mata de São João

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 4
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 Município: Barbalha

Amigo de Valor

Causa: Acolhimento
Projeto: Casa de Acolhimento - Colhendo Futuro
Capacidade de atendimento: 10

Há seis anos a Casa de Acolhimento recebe crianças e adolescentes que, por terem seus
direitos violados, foram afastados de suas famílias. A Casa oferece todos os cuidados
necessários enquanto são definidas as medidas de intervenção, que podem envolver a
reintegração familiar ou a busca por uma família substituta. O projeto conta com uma
equipe técnica e um espaço adequado, com atividades e atendimento psicossocial.

 Município: Iracema

Parceiro do Idoso

Causa: Violência Financeira
Projeto: Projeto Educação e proteção ao idoso (PEPI)
Capacidade de atendimento: 180

Desenvolvido pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social, o programa atende
idosos em situação de risco decorrente de exploração patrimonial e analfabetismo.
Buscando fortalecer a autonomia e os laços comunitários dos atendidos, o programa
oferece aulas de letramento, matemática e uso de caixa eletrônico, oferece assistência
jurídica e financeira e realiza ações de saúde, bem-estar e atividades com a família.
Além disso, o programa atua no fortalecimento da rede de assistência ao idoso.

 Município: Fortaleza

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 17

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 11
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Parceiro do Idoso

Causa: Negligência e Maus Tratos
Projeto: Programa de atendimento ao idoso no domicílio (PAID)
Capacidade de atendimento: 170

Realizado pela Secretaria Municipal de Ação Social, o programa acolhe idosos em
situação de risco e vulnerabilidade social com condições de locomoção limitados e
vínculos familiares fragilizados. Oferece atendimento de nutricionista, enfermeira,
psicólogo e terapeuta ocupacional, além de realizar o encaminhamento à rede
assistencial e de promover o fortalecimento dos vínculos familiares. Para 2019 o
objetivo é ampliar o número de atendimentos e oferecer suporte aos familiares
cuidadores.

 Município: Maracanaú

Amigo de Valor

Causa: Maus Tratos
Projeto: 28 anos do ECA – Protagonismo e Reafirmação de Direitos
Capacidade de atendimento: 150

Diante de um cenário de violações de direitos, com violência doméstica física e
psicológica, negligência, abuso e exploração sexual, o Instituto Social para o
Desenvolvimento de Potencialidades quer trabalhar para fortalecer a rede de proteção
de crianças e adolescentes. Pretende ainda divulgar os direitos fundamentais previstos
no ECA, estimular o protagonismo infanto-juvenil e de suas famílias e enfrentar os
padrões culturais históricos que legitimaram as violações de direitos.
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 Município: Brasília

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 12

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 17
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 Município: Serra

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 10

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 22

 Município: Vitória
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 Município: Goiânia

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

 Município: Jataí

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1

 Município: Rio Verde

 Município: Morrinhos

Amigo de Valor

Causa: : Socioeducativo
Projeto: Construindo sonhos, transformando o amanhã
Capacidade de atendimento: 150

O projeto da Prefeitura Municipal de Morrinhos oferece um espaço de convivência e
atividades para assegurar os direitos de crianças e adolescentes em condição de
vulnerabilidade e risco social. Atende também as famílias dessas crianças e
adolescentes, promovendo atividades voltadas à educação, saúde, sociabilização,
cultura, profissionalização, assistência social e segurança. Promove, ainda, a formação
para a participação social e a cidadania.

Amigo de Valor

Causa: Acolhimento
Projeto: Casa Lar Infância Protegida
Capacidade de atendimento: 20

A Casa Lar acolhe crianças e adolescentes que foram afastadas do convívio familiar,
oferecendo cuidado integral e estabelecendo a restauração dos vínculos familiares. As
crianças recebem moradia, alimentação, educação e serviços de saúde. Para melhorar o
atendimento, irão adquirir um veículo para transporte das crianças.
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Parceiro do Idoso

Causa: Centro dia
Projeto: Centro de Integração Idade Feliz – Centro Dia e de Convivência
Capacidade de atendimento: 60

O objetivo do projeto é proporcionar atenção integral a pessoas idosas que, por
dificuldades familiares, não podem ser atendidas em suas casas. No Centro de
Integração Idade Feliz, serão oferecidos atendimentos básicos de saúde, fisioterapia e
apoio familiar, resgatando a cidadania, dignidade e autonomia dos idosos.

Parceiro do Idoso

Causa: Centro de convivência
Projeto: Movimento e Ação – Centro de Convivência e Reabilitação para Idosos
Capacidade de atendimento: 600

Com aulas de hidroginástica, caminhadas, alongamento e alfabetização, o projeto
promove o bem-estar físico, social e emocional dos idosos. São realizadas reuniões
com familiares e ações de prevenção de doenças. Neste novo ciclo, o objetivo é
reformar o espaço para oferecer um atendimento melhor aos participantes.

Parceiro do Idoso

Causa: Reabilitação
Projeto: Visão – Um novo futuro para a pessoa idosa de Morrinhos 
Capacidade de atendimento: 300

O Projeto Visão Um Novo Futuro, atende idosos em vulnerabilidade social que tem
algum tipo de deficiência visual. São realizadas consultas, tratamentos e cirurgias.
Este projeto devolve aos idosos uma melhor qualidade de vida para ele e para seus
familiares.
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 Município: Estreito

Amigo de Valor

Causa: : Maus Tratos
Projeto: Projeto Reviver Crianças e Adolescentes em Busca de Melhores Condições para
Viver
Capacidade de atendimento: 150
Realizado desde 2012 pela Fundação Khaledy Henrique Nunes Morais, o projeto
oferece proteção e atendimento médico e psicossocial a crianças e adolescentes de 7 a
17 anos de idade, vítimas de violência física ou psicológica, abuso sexual, maus-tratos
e abandono. O objetivo é fortalecer as atividades de atendimento psicológico
individual, palestras, orientações, festividades, campanhas educativas, grupos de
apoio, visitas familiares e oficinas de música, esporte e informática.

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

 Município: São Luiz
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 Município: Belo Horizonte

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 5

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 4

 Município: Betim

Amigo de Valor

Causa: : Socioeducativa
Projeto: ELPIS – Construindo Valores
Capacidade de atendimento: 865
A Casa de Convivência Dom Luciano realiza atividades com crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social, visando ao seu resgate e inserção na sociedade.
Num trabalho de prevenção, aborda temas de interesses desse público, principalmente
assuntos ligados a drogas, abuso sexual, violência, desvios de comportamento e de
conduta. Faz o acompanhamento do convívio dessas crianças e jovens em sociedade,
buscando a defesa de seus direitos.

 Município: Congonhas

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

 Município: Contagem
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Amigo de Valor

Causa: Álcool e drogas
Projeto: Conviver
Capacidade de atendimento: 80

O Instituto Social Viva a Vida tem uma proposta inovadora de criar um laboratório de
saúde mental e de redução de danos para atender crianças e adolescentes usuários de
álcool e outras drogas, numa parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais. O
projeto visa ainda oferecer, no contra turno escolar, atividades de convivência social,
ressocialização e aprendizagem profissional, com momentos lúdicos, culturais,
artísticos e esportivos, visando desenvolver talentos e potencialidades

 Município: Ituiutaba

 Município: Juiz de Fora

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 23

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 4

 Município: Nova Lima

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 7

 Município: Oliveira

Amigo de Valor

Causa: Socioeducativo
Projeto: Salesianos
Capacidade de atendimento: 180

Realizado desde 2010 pelo Instituto Coronel Benjamim Ferreira Guimarães, o projeto
provê atividades artísticas, esportivas, culturais, profissionalizantes e complementares à
escola para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Promove a
integração social, o combate à violência e à criminalidade e a prevenção do uso de
drogas.

 Município: Pará De Minas
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Amigo de Valor

Causa: Medida Socioeducativa
Projeto: PLANTVIDA
Capacidade de atendimento: 100

Realizado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, a proposta do PlantVida é a
formação e a qualificação profissional do jovem, especialmente do que cumpre medida
socioeducativa, contribuindo para a sua integração no mercado de trabalho. O projeto
prevê a implantação de hortas, oferecendo transporte ao jovem, benefício importante
no município, uma vez que a falta de transporte é uma das causas da baixa
participação em iniciativas para o período complementar à escola regular.

 Município: Pouso Alegre

 Município: Santa Luzia

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1

Amigo de Valor

Causa: Socioeducativo
Projeto: Resgatando Valores
Capacidade de atendimento: 30

O projeto da Associação de Socorro aos Necessitados tem o objetivo de contribuir para
melhorar o desempenho escolar e de oferecer um ambiente seguro e agradável. Com a
oferta de atividades lúdicas, culturais e esportivas no contra turno escolar para crianças
de 6 a 11 anos, o projeto busca reduzir os efeitos da falta dos familiares que passam o
dia todo no trabalho. São oportunidades para expressão, interação, aprendizagem e
sociabilidade.

 Município: Santa Rita Do Sapucaí
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Amigo de Valor

Causa: Medida Socioeducativa
Projeto: Incluir Para O Amanhã
Capacidade de atendimento: 80

A Sociedade Ubaense Artes e Ofícios/Patronato São José atende 80 crianças e
adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. Seu objetivo é
oferecer atividades esportivas e educacionais que estimulem as crianças e os
adolescentes e contribuam para seu desenvolvimento integral. Oferece ainda acesso ao
mundo digital, favorecendo a autonomia e o aprendizado, além de realizar ações para
melhorar a autoestima, o convívio, a integração, a saúde e a nutrição dos beneficiados.

 Município: Ubá

 Município: Uberlândia

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 9

 Município: Uberaba

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 4

Amigo de Valor

Causa: Inclusão do deficiente
Projeto: Oasis (Organização De Assistência E Serviços Integrados Aos Sujeitos Com
Necessidades Especiais)
Capacidade de atendimento: 200

Há 20 anos, a OASIS atende gratuitamente pessoas com necessidades especiais e em
situação de vulnerabilidade social de todas das idades, oferecendo apoio
multidisciplinar nas áreas de assistência social, educação, saúde, cultura, meio
ambiente, pesquisa e lazer. A organização irá adequar o Centro de Atendimento
Educacional Especializado e implementar o Centro de Estimulação e Psicomotricidade
para todas as idades e deficiências.

 Município: Varginha
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 Município: Dourados

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 4

 Município: Campo Grande

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 12

Amigo de Valor

Causa: Socioeducativa/ Maus Tratos
Projeto: Centro da Juventude
Capacidade de atendimento: 50

Realizado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, o projeto vai oferecer novas
perspectivas de vida aos adolescentes do bairro Nova Aquidauana, retirando-os do ciclo
de violência e criminalidade e promovendo o resgate de suas potencialidades, valores,
vínculos e pertencimento à comunidade.

O valor arrecadado vai viabilizar a criação de um espaço adequado e acessível para os
adolescentes, a realização de atividades de integração e maior acesso à cultura,
esporte, lazer e profissionalização.

 Município: Aquidauana
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 Município: Cuiabá

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 6

Amigo de Valor

Causa: Álcool e Drogas
Projeto: Movimentação
Capacidade de atendimento: 250

Executado pela Associação Várzea-grandense Madre Tereza de Calcutá, o projeto
realiza oficinas de canto, instrumentos musicais, dança, teatro e a formação de atitudes
de resistência ao assédio do uso de drogas para crianças de baixa renda que vivem em
áreas de distribuição e uso de drogas. Presta, também, atendimento social a 100% das
famílias participantes.

 Município: Várzea Grande

Amigo de Valor

Causa: Inclusão do Deficiente
Projeto: Compartilhar Para Solidarizar
Capacidade de atendimento: 290
Realizado pela Associação Ecológica e Centro de Equoterapia, o projeto utiliza a
equoterapia (terapia com cavalos), no atendimento a crianças e adolescentes de zero a
18 anos com dificuldades nas áreas cognitiva, psicológica, motora ou socioafetiva. Para
isso, são oferecidas atividades no contra turno escolar.
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Amigo de Valor

Causa: Socioeducativa
Projeto: Vida nova com cidadania
Capacidade de atendimento: 360
Realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o projeto atenderá crianças e
adolescentes das comunidades de Vila Nova e Itupanema. Antigas vilas de pescadores
e produtores rurais, elas se transformaram em comunidades urbanas e sofrem com os
efeitos de um recente acidente ambiental. Envolvendo famílias e comunidades,
propiciará atividades de música, dança e esporte e fomentará o protagonismo juvenil
por meio da criação de Núcleos de Cidadania dos Adolescentes.

 Município: Barcarena

Parceiro do Idoso

Causa: Autonomia e cidadania
Projeto: Bem Viver: Projeto Protagonismo da Pessoa Idosa: Autonomia e Cidadania
Capacidade de atendimento: 480

O Centro de Referência do Idoso de Santarém resgata e valoriza o papel social dos
idosos, seus saberes e experiências. Para isso, são realizadas diversas oficinas
artísticas, de cantos e danças típicas, além de atividades físicas. Também são
trabalhados o enfrentamento à violência e a conscientização sobre os direitos do idoso.
O espaço será reformado e novos profissionais serão contratados.

 Município: Santarém
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Parceiro do Idoso

Causa: ILPI
Projeto: Projeto Amar: Uma nova realidade para o idoso.
Capacidade de atendimento: 30

O Lar São Vicente de Paulo, oferece moradia, saúde e cuidados para os idosos que
sofreram algum tipo de negligência em Santarém. Realiza ações para fortalecer e
contribuir para autonomia, envelhecimento ativo, saudável, por meio da prevenção do
isolamento social em um ambiente confortável e seguro.Este ano irão reformar o
espaço físico, compra de novos equipamentos médicos, contratar um terapeuta
ocupacional.

Amigo de Valor

Causa: Maus tratos
Projeto: Transformar
Capacidade de atendimento: 120

O projeto irá trabalhar com crianças e adolescentes que se encontram em situação de
trabalho infantil nas feiras de pescado em Santarém. Trabalhar a defesa dos direitos
das crianças e dos adolescentes no município de Santarém, mais especificamente no
bairro do Uruará, na feira do Porto dos Milagres com foco na prevenção, combate e
erradicação do trabalho infantil. Será criado um espaço onde semanalmente as
crianças recebam terão oficinas de esporte, música e oficinas de artesanato, no contra
turno escolar. Serão desenvolvidas ações com as famílias, e a rede de atendimento
terá capacitação sobre formas de trabalho infantil e de como atuar.

Amigo de Valor

Causa: Acolhimento
Projeto: Acolher Para Proteger
Capacidade de atendimento: 25
A Casa de Acolhimento Reviver é um abrigo mantido pela Prefeitura Municipal de
Santarém, o único equipamento da cidade que acolhe crianças e adolescentes de 0 a
18 anos, que foram afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva
prevista no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Com os
recursos, o espaço será ampliado para acolher maior número de crianças e
adolescentes, promovendo atendimento individualizado e de qualidade e
resguardando suas histórias de vida.
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 Município: João Pessoa

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 9

 Município: Guarabira

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 5

Amigo de Valor

Causa: Inclusão do deficiente
Projeto: CAE – Centro De Atendimento Especializado
Capacidade de atendimento: 100

Desde 2013, o CAE presta atendimento psicopedagógico e educacional especializado a
crianças, adolescentes e jovens com deficiência e/ou dificuldades de aprendizagem no
município. No Centro, eles têm acesso a oficinas lúdicas, pedagógicas, de Libras,
educação ambiental, música e esportes. As famílias recebem atendimento social e
também são realizadas ações junto às escolas, fortalecendo sua autonomia para lidar
com essa população.

 Município: Cruz Do Espírito Santo
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Amigo de Valor

Causa: Socioeducativa
Projeto: NACAD – Núcleo de Apoio á Criança e ao Adolescente
Capacidade de atendimento: 60

Realizado pela Prefeitura Municipal de Picuí, o projeto oferece atividades educacionais,
esportivas, sociais e profissionalizantes para crianças e adolescentes vítimas de
violência doméstica, exploração sexual e uso de drogas.

O espaço será reformado, a fim de ampliar a oferta de atividades que contribuam para
o desenvolvimento físico, psicológico e social dessas crianças e adolescentes.

 Município: Picuí

Parceiro do Idoso

Causa: Centro de Referencia
Projeto: Vida Ativa
Capacidade de atendimento: 300
O projeto Vida Ativa, realiza atividades educativas que estimulem a inclusão social e
digital dos idosos, incentiva a prática de atividade física, de alimentação adequada e
saudável proporcionando autonomia, saúde dos idosos.
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Amigo de Valor

Causa: Socioeducativa
Projeto: Programa Valorize: Oportunize Para Transformar
Capacidade de atendimento: 50

Realizado pela Secretaria de Assistência Social do município, o projeto envolve a
criação de um grupo dedicado ao atendimento de crianças e adolescentes que
cumprem medidas socioeducativas. A iniciativa tem como foco a garantia da proteção
integral da criança e do adolescente, o cumprimento de seus deveres e direitos e o
atendimento socioassistencial.

A proposta é trabalhar tanto a responsabilização quanto aos atos praticados,
incentivando a reparação, quanto a ressocialização.

 Município: Belo Jardim

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

 Município: Calumbi

Parceiro do Idoso

Causa: Acolhimento
Projeto: Agir para Transformar
Capacidade de atendimento: 85
O projeto Vida Ativa, realiza atividades educativas que estimulem a inclusão social e
digital dos idosos, incentiva a prática de atividade física, de alimentação adequada e
saudável proporcionando autonomia, saúde dos idosos.
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Amigo de Valor

Causa: Maus tratos
Projeto: Ciranda da Vida
Capacidade de atendimento: 150

Comunidade Viva, o projeto realiza atendimento socioeducativo a crianças e
adolescentes em situação de rua no município. O trabalho será orientado por
estratégias, diretrizes e metodologias que tomam a rua como espaço educativo,
entendendo sua representação na vida desses cidadãos. Será criado um espaço de
convivência familiar e comunitária, com ações para fortalecer as Diretrizes Nacionais
para o Atendimento a Crianças e Adolescentes em situação de rua.

 Município: Caruaru

Amigo de Valor

Causa: Acolhimento
Projeto: Fortalecer para Proteger
Capacidade de atendimento: 80

O Fortalecer para Proteger, acolhe crianças e adolescentes de forma qualificada,
assegurando os direitos fundamentais e o desenvolvimento seguro e integral,
favorecendo o fortalecimento de vínculos, desenvolvimento e empoderamento. No
local as crianças recebem moradia, alimentação, educação, serviços de saúde, além de
realizar ações para a para reintegração familiar. Será realizada qualificação dos
profissionais que compõem a proteção social especial de alta complexidade.

Amigo de Valor

Causa: Socioeducativo
Projeto: Esporte Educacional - Caminhos Para A Cidadania
Capacidade de atendimento: 60

A Associação dos Moradores do Loteamento Jabs Gonzaga promove o acesso a práticas
esportivas e de lazer para crianças, jovens, adolescentes e suas famílias. Com isso,
espera contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares, assegurar espaço para
o desenvolvimento da afetividade, solidariedade e protagonismo infanto-juvenil. Nas
oficinas, crianças, adolescentes e jovens também desenvolvem e potencializam suas
habilidades

 Município: Feira Nova
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Amigo de Valor

Causa: Socioeducativo
Projeto: Meninas E Meninos Da Alegria
Capacidade de atendimento: 60
A Associação dos Moradores do Loteamento Jabs Gonzaga promove o acesso a práticas
esportivas e de lazer para crianças, jovens, adolescentes e suas famílias. Com isso,
espera contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares, assegurar espaço para
o desenvolvimento da afetividade, solidariedade e protagonismo infanto-juvenil. Nas
oficinas, crianças, adolescentes e jovens também desenvolvem e potencializam suas
habilidades

 Município: Glória Do Goitá

Amigo de Valor

Causa: Socioeducativo
Projeto: Minha Cidade, Minha Imagem
Capacidade de atendimento: 30

Desenvolvido pela Associação Umburanas do Vale do Moxotó (ASSUVAM), o projeto vai
atender 30 adolescentes encaminhados pelo CMDDCA (Conselho Municipal de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente), pelo juiz da infância e da juventude e pelo
conselho tutelar. Serão oferecidas oficinas e palestras e desenvolvidas habilidades
profissionais dos adolescentes, por meio de atividades nos núcleos de sementeira,
marchetaria e resíduos orgânicos.

 Município: Ibimirim

Amigo de Valor

Causa: Socioeducativo
Projeto: Projeto Catavento - Mobilização Social Contra O Trabalho Infantil
Capacidade de atendimento: 100
Conduzido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Lagoa de Itaenga, o
Projeto Catavento tem o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social e evitar o trabalho
infanto-juvenil por meio da oferta de ações de atendimento, convivência e
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes e suas famílias. Outro objetivo
é ampliar a rede de identificação, notificação e encaminhamento de casos de trabalho
infantil, além de promover campanhas de sensibilização contra essa prática.

 Município: Lagoa De Itaenga
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Amigo de Valor

Causa: Socioeducativo
Projeto: Recriando Laços
Capacidade de atendimento: 100

Com mais de 30 anos de atuação, a Ação Social Paróquia Palmares (ASPP) abriga
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com vínculos familiares
rompidos ou fragilizados, vítimas de maus tratos e violência. A instituição oferece
assistência médica e psicológica aos acolhidos, conta com o apoio de instituições
internacionais e vem obtendo resultados positivos: 6 crianças já tiveram condições de
voltar à família de origem e 10 encontraram uma família adotiva.

 Município: Palmares

Amigo de Valor

Causa: Acolhimento
Projeto: Transformando Realidades
Capacidade de atendimento: 100
Realizado pelo Instituto Educacional e Social de Arte e Ofício Dom Helder Câmara, o
projeto atua na prevenção da exploração e do abuso sexual de crianças e adolescentes
da comunidade do Tururu e do entorno, uma região de praias. Serão desenvolvidas
atividades lúdicas, esportivas, culturais e de lazer, no período complementar ao
escolar, fortalecendo a autoestima e a cidadania das crianças e adolescentes e de suas
famílias, ajudando-os a reconhecer, prevenir e combater situações de violência.

 Município: Paulista

Amigo de Valor

Causa: Acolhimento
Projeto: (Re) Construindo Vínculos Sem Muros, Sem Fardas, Sem Filas
Capacidade de atendimento: 20

Desenvolvido pela Associação Umburanas do Vale do Moxotó (ASSUVAM), o projeto vai
atender 30 adolescentes encaminhados pelo CMDDCA (Conselho Municipal de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente), pelo juiz da infância e da juventude e pelo
conselho tutelar. Serão oferecidas oficinas e palestras e desenvolvidas habilidades
profissionais dos adolescentes, por meio de atividades nos núcleos de sementeira,
marchetaria e resíduos orgânicos.

 Município: Moreno
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Amigo de Valor

Causa: Medida Socioeducativa
Projeto: Por Uma Juventude Em Paz E Segura
Capacidade de atendimento: 100
Com mais de 30 anos de atuação, a Ação Social Paróquia Palmares (ASPP) abriga
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com vínculos familiares
rompidos ou fragilizados, vítimas de maus tratos e violência. A instituição oferece
assistência médica e psicológica aos acolhidos, conta com o apoio de instituições
internacionais e vem obtendo resultados positivos: 6 crianças já tiveram condições de
voltar à família de origem e 10 encontraram uma família adotiva.

Amigo de Valor

Causa: Acolhimento
Projeto: Lar Maná: Acolhendo E Reintegrando Crianças Em Situação De Vulnerabilidade
Social
Capacidade de atendimento: 20

Realizado pelo Instituto Educacional e Social de Arte e Ofício Dom Helder Câmara, o
projeto atua na prevenção da exploração e do abuso sexual de crianças e adolescentes
da comunidade do Tururu e do entorno, uma região de praias. Serão desenvolvidas
atividades lúdicas, esportivas, culturais e de lazer, no período complementar ao
escolar, fortalecendo a autoestima e a cidadania das crianças e adolescentes e de suas
famílias, ajudando-os a reconhecer, prevenir e combater situações de violência.

 Parceiro do Idoso

Causa: Centro de convivência
Projeto: Saber Viver
Capacidade de atendimento: 60
O objetivo é criar um Centro de Referência para os idosos na periferia de Pedra. Lá, eles
terão atendimento social e psicológico e participarão de atividades de convívio social
que os ajudarão a sair do isolamento e exclusão social.

 Município: Pedra
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Amigo de Valor

Causa: Álcool e drogas
Projeto: Superação – Superando As Drogas E Protegendo Crianças E Adolescentes
Capacidade de atendimento: 60
A Prefeitura Municipal de Pedra implantará um centro de atendimento socioeducativo
para crianças e adolescentes em situação de risco decorrente do uso de drogas. Será
desenvolvida uma proposta político-pedagógica de combate ao uso de drogas entre
crianças e adolescentes, com oficinas de cultura, esporte e inclusão digital, preparando
os jovens para o mercado de trabalho. Estão previstas, também, ações de resgate da
cidadania e apoio psicossocial individual e familiar.

 Município: Pesqueira

 Parceiro do Idoso

Causa: Reabilitação
Projeto: Reabilitação Física: Uma Realidade em Movimento a Saúde da Pessoa Idosa
Capacidade de atendimento: 60

Este projeto tem como objetivo construir um espaço de reabilitação física da pessoa
idosa, melhorando sua autonomia e qualidade de vida. As salas serão equipadas para
os atendimentos de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e orientação
nutricional. Essas atividades ajudam a amenizar o comprometimento dos movimentos
físicos natural no processo de envelhecimento.

 Parceiro do Idoso

Causa: Reabilitação
Projeto: Cuidar: Uma Luz De Esperança No Envelhecer
Capacidade de atendimento: 30

Com a implementação deste projeto, os idosos acolhidos pelo Lar Esperança de Vida
contarão com um setor de reabilitação, com espaços adaptados e equipamentos para
fisioterapia, terapia ocupacional, orientação nutricional e sessões de fonoaudiologia. O
atendimento será feito por uma equipe multidisciplinar capacitada para este tipo de
reabilitação.
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Amigo de Valor

Causa: Acolhimento
Projeto: Acolher Para Proteger
Capacidade de atendimento: 20

Executado pela Secretária Municipal de Assistência Social de Pesqueira, essa casa de
acolhimento recebe crianças e adolescentes, com ou sem deficiência, que estão sob
medida de proteção judicial, afastadas da família devido a situações de risco pessoal e
social. O projeto promove a habilitação e reabilitação dessas crianças e adolescentes,
com um programa terapêutico de abordagem interdisciplinar, envolvendo as áreas de
educação, saúde e social.

Amigo de Valor

Causa: Inclusão do deficiente
Projeto: Arteterapia E Inclusão
Capacidade de atendimento: 60
O projeto da Associação PODE - Portadores de Direitos Especiais, atende crianças e
adolescentes com deficiências físicas, motoras e mentais graves. Para isso, oferece um
programa terapêutico com abordagem interdisciplinar nas áreas de educação, saúde e
social, incluindo o uso da arte terapia, da cultura e da música no processo de
desenvolvimento biopsicossocial das crianças e adolescentes. As famílias dos
atendidos também recebem apoio e orientação.

 Parceiro do Idoso

Causa: Acolhimento (Instituição de Longa Permanência)
Projeto: Arte e Cultura em Ação: trabalhando o empoderamento na terceira idade
Capacidade de atendimento: 200
Serão realizadas oficinas de teatro, dança, ginástica, poesia e aulas de pintura para os
6 grupos de convivência do município de Salgueiro. Em 2020 será realizado o Festival
Regional de Arte e Cultura da Terceira idade.

 Município: Recife

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 8
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Amigo de Valor

Causa: Socioeducativo
Projeto: Prevenção E Ação Em Movimento
Capacidade de atendimento: 200
O projeto irá prevenir situações de risco e vulnerabilidade, investindo no
desenvolvimento de potencialidades individuais. Para isso irão desenvolver oficinas de
esporte, arte, música e acompanhamento familiar.

 Município: Salgueiro

 Parceiro do Idoso

Causa: ILPI
Projeto: Reinventado O Envelhecer: Tecendo A Vida Com Felicidade, Bem-estar E Arte
Capacidade de atendimento: 30

Para aperfeiçoar o atendimento dos idosos, o Lar de São Vicente de Paulo contará com
uma equipe multiprofissional, formada por assistente social, psicólogo, pedagogo,
nutricionista, fisioterapeuta e enfermeira. O objetivo é promover a qualidade de vida e
a saúde dos atendidos, oferecendo um atendimento humanizado e adequado aos
diferentes graus de limitações.

 Município: Serra Talhada

 Parceiro do Idoso

Causa: Centro de convivência
Projeto: Interagindo na Melhor Idade.
Capacidade de atendimento: 120
Com a criação do Centro de Convivência do Idoso de Serra Talhada, o município
pretende oferecer orientações sobre a rede de proteção e atendimento ao idoso e
proporcionar uma convivência familiar e comunitária. Para isso, vai oferecer
atividades físicas, culturais, de lazer e saúde e promover a integração social, a
autonomia e o protagonismo dos atendidos.
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 Parceiro do Idoso

Causa: Centro de Convivência
Projeto: Construindo as Redes para Envelhecer Saudável.
Capacidade de atendimento: 50
Para ampliar a rede de proteção à pessoa idosa, a Prefeitura de Serra Talhada pretende
construir um Centro de Convivência em um bairro onde não há atividades para essa
faixa etária. Nesse espaço, serão realizadas atividades físicas e promovidos encontros
para o fortalecimento de vínculos sociais, proporcionando, assim, um envelhecer
saudável.

 Parceiro do Idoso

Causa: Maus tratos
Projeto: Protagonismo e Autonomia: Caminhos para Envelhecer com Dignidade.
Capacidade de atendimento: 40
O projeto irá desenvolver, com os idosos que em Instituições de Longa Permanência,
oficinas socioeducativas, culturais, musicais, palestras, roda de diálogos, dinâmicas de
sensibilização dos cuidadores/familiares sobre os direitos dos idosos. Serão
promovidos encontros intergeracionais e atividades com os familiares.

Amigo de Valor

Causa: Medida socioeducativa
Projeto: Gerando Oportunidades
Capacidade de atendimento: 200

O Projeto irá realizar atendimento e acompanhamento dos adolescentes e jovens em
cumprimento de medida socioeducativa e seus familiares. Serão desenvolvidas ações
para dar oportunidade de estágio remunerado, como incentivo a inserção, reinserção,
permanência e sucesso escolar. Serão realizadas capacitações e um seminário
estadual, gerando maior aproximação com outras políticas setoriais como, cultura,
esporte e lazer.

Amigo de Valor

Causa: Álcool e Drogas
Projeto: Enfrentamento As Drogas
Capacidade de atendimento: 60

A projeto tem como objetivo minimizar o uso e envolvimento de crianças e
adolescentes com substâncias psicoativas (álcool e outras drogas). Realiza ações com
os pais Envolver os pais, responsáveis e familiares no processo de extração e/ou
redução ao uso abusivo de drogas; visando reduzir o envolvimento das crianças e
adolescentes e melhorar os conflitos familiares;
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 Município: Triunfo

 Parceiro do Idoso

Causa: Centro de convivência
Projeto: Caravana Cidadania
Capacidade de atendimento: 200
A Caravana dos Direitos da Pessoa Idosa, irá oferecer aos idosos de Triunfo que moram
na área rural, rodas de conversa para identificar as violências contra eles; atividades de
artesanato, música e teatro. Neste espaço, serão divulgadas informações sobre os
direitos da população idosa buscando a humanização do atendimento e o
envelhecimento ativo.
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 Município: Arapongas

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 3

 Município: Londrina

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 11

 Município: Ponta Grossa

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 9

 Município: Rolândia

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 7
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Amigo de Valor

Causa: Acolhimento
Projeto: Lar Acolhedor - Resgatando Sonhos
Capacidade de atendimento: 14

O Lar será construído pela Associação São Benedito – Comunidade Divina Cruz, em um
terreno recebido em doação, no 4º Distrito de Praia Seca. O projeto possibilitará o
acolhimento temporário de crianças e adolescentes de 3 a 18 anos que tiveram seus
vínculos familiares rompidos por negligência, violência doméstica ou vulnerabilidade
social. Além de resgatar o valor da convivência em um ambiente de família acolhedora,
o projeto irá capacitar os jovens para sua inserção no mercado de trabalho.

 Município: Araruama

Amigo de Valor

Causa: Acolhimento
Projeto: Amigo De Valor São Charbel
Capacidade de atendimento: 70

Realizado pela Associação Espaço Educativo São Charbel, o projeto oferece
atendimento multidisciplinar, oficinas culturais, esportivas e sociais a crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. As atividades são
desenvolvidas no período complementar ao escolar, contribuindo para a aprendizagem.
O projeto colabora, também, para a construção da identidade, tendo em vista o
exercício da cidadania e a transformação da realidade dessas crianças e adolescentes.

 Município: Petrópolis

 Município: Rio de Janeiro

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1
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 Município: Assú

 Parceiro do Idoso

Causa: Protagonismo da pessoa idosa - autonomia e cidadania
Projeto: Serviço de Atenção Socioassistencial para Pessoa Idosa
Capacidade de atendimento: 200

O projeto irá atender idosos na prevenção a violência financeira e patrimonial a partir
de metodologias participativas. Será realizado um trabalho de forma intersetorial com
ações multidisciplinares de atendimento com objetivo de que os

idosos conheçam seus direitos e com isso possa melhor se defender das violências

Cometidas

 Município: Carnaubais

 Parceiro do Idoso

Causa: Maus tratos
Projeto: Complexo de Atendimento ao Idoso Carnaubaense – CAIC
Capacidade de atendimento: 150

O Complexo de Atendimento ao Idoso vai oferecer serviços voltados ao
envelhecimento saudável e digno dos cidadãos do município. Para isso, os idosos sem
mobilidade receberão atendimento domiciliar realizado por assistentes sociais,
advogados e psicólogos. Para os idosos com mobilidade, também haverá curso de
alfabetização e atendimentos individuais e familiares.

 Município: Felipe Guerra

 Parceiro do Idoso

Causa: Negligência e maus tratos
Projeto: Programa Integrado de Atenção ao Idoso Felipense– PIAIF
Capacidade de atendimento: 120
Desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, o programa atua no
enfrentamento à violação dos direitos e na melhoria das condições de vida de idosos.
Para isso, identifica aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, faz
intervenções domiciliares, capacita cuidadores e encaminha os idosos para o
atendimento ntegrado oferecido pelos serviços de saúde e assistência social. É o
primeiro programa do município com uma agenda contínua de assistência a esse
público.
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 Parceiro do Idoso

Causa: Negligência e maus tratos
Projeto: Escola do Saber, educação que transforma o amanhã.
Capacidade de atendimento: 200

O projeto irá oferecer ações de educação para os idosos, com alfabetização, inclusão
digital, cidadania. Além disso, irão instrumentalizar os idosos para diminuir os índices
de violência financeira e patrimonial e promover a melhor administração de
medicamentos.

 Município: Guamaré

 Parceiro do Idoso

Causa: Medida socioeducativa
Projeto: Espaço Viver Melhor: Escola do Amanhã
Capacidade de atendimento: 150

O projeto irá oferecer serviço de educação social para pessoa idosa, proporcionando
mudanças na vida cotidiana, principalmente relacionados a violência financeira e
patrimonial. Serão realizados encontros usando a arte educação, atividades em grupo
e oficinas com atividades assertivas para fazer sentido à pessoa idosa.

Endereço: R. Mons. José Tibúrcio, s/n – Guamaré, RN – CEP: 59.598-000

Amigo de Valor

Causa: Maus tratos
Projeto: Programa Família Guardiã
Capacidade de atendimento: 25

Realizado pela Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, o programa acompanha e
capacita famílias para prevenir a reincidência na violação de direitos e na violência
contra crianças e adolescentes. Além de reparar danos provocados por essa violência, o
PAFF insere as crianças e os adolescentes, e também as suas famílias, nas políticas
públicas setoriais implantadas no município.
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Amigo de Valor

Causa: Medida socioeducativa
Projeto: (Re)nascer - Programa De Medidas Socioeducativas Em Meio Aberto
Capacidade de atendimento: 30

Implementado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, programa prevê a
construção e estruturação de um espaço destinado ao acompanhamento psicossocial
de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas com prestação de serviços à
comunidade ou em liberdade assistida, possibilitando seu

acesso ao mercado de trabalho formal. A iniciativa é a primeira, no município, a
atender adolescentes em conflito com a lei, na forma como é estabelecido pela
legislação.

Amigo de Valor

Causa: Medida socioeducativa
Projeto: História Das Histórias: Trilhando Um Novo Final Através Das Medidas
Socioeducativas
Capacidade de atendimento: 60

Realizado pela Prefeitura Municipal de Mossoró, o projeto atende crianças e
adolescentes em condição de vulnerabilidade e risco social, especialmente aqueles que
praticaram ato infracional e estão cumprindo medida socioeducativa. Será oferecido
um espaço para atividades voltadas à construção ou reconstrução de projetos de vida,
aumentando a frequência escolar e melhorando os índices de aprendizagem.

 Município: Mossoró
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Amigo de Valor

Causa: Socioeducativo
Projeto: Investindo No Futuro
Capacidade de atendimento: 35

O projeto oferece espaço de convivência para crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade biopsicossocial e risco, com jogos, atividades esportivas, educativas e
culturais. Busca ainda fortalecer as redes sociais de apoio a crianças e adolescentes em
situação de risco do município para a construção de propostas com foco em cidadania.

 Município: Canguçu

Amigo de Valor

Causa: Inclusão de Deficientes
Projeto: Centro De Referência Especializado Em Atendimento Clínico E Educacional
Para Autistas (Creace-tea)
Capacidade de atendimento: 125

O Centro de Referência será implementado pela União Espírita Bageense e irá prestar
atendimento clínico e educacional gratuito a crianças e adolescentes autistas do
município. O objetivo é proporcionar um desenvolvimento adequado à capacidade de
cada um e incentivar a pesquisa sobre esse transtorno, de maneira a avançar no
processo de conhecimento e tratamento do autismo. A instituição irá dar suporte às
escolas públicas e médicos da região, suprindo uma demanda não

atendida atualmente.

 Município: Bagé

 Município: Capão da Canoa

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 9

 Município: Carazinho

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 4
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 Município: Caxias do Sul

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 16

 Município: Cruz Alta

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 5

 Município: Esteio

 Parceiro do Idoso

Causa: Centro de Convivência
Projeto: Idosos em Movimento
Capacidade de atendimento: 100

Será implementado no Centro de Convivência do Idoso de Esteio, um programa de
capacitação para habilidades no uso do computador, uso da internet, do celular para
receber e enviar mensagens por Whatsapp, fotos e vídeos, acesso as redes sociais. A
sala digital irá promover o fortalecimento de vínculos familiar e comunitário, tornando
os agentes ativos com plena garantia dos seus direitos fundamentais.

Amigo de Valor

Causa: Socioeducativo
Projeto: Programa Integrado De Inclusão Social – PIIS
Capacidade de atendimento: 240

Realizado pela Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo, o
programa oferece atividades socioeducativas para crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade e risco social. São realizadas oficinas de arte, cultura e esporte e
educação para a cidadania. O objetivo é impactar a dinâmica social e melhorar a
qualidade de vida das crianças e adolescentes, reforçando seu compromisso com a
formação escolar, fortalecendo vínculos e a convivência social e comunitária.
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 Município: Não me Toque

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1

 Município: Panambi

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 6

 Município: Passo Fundo

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 5

 Município: Santa Maria

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 4

 Município: Santo Ângelo

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 3

 Município: Sapiranga

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1

 Município: Taquara

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 6
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Amigo de Valor

Causa: Inclusão de Deficiente
Projeto: Passo Amigo
Capacidade de atendimento: 60

A organização não governamental Passo Amigo desenvolve um projeto de equoterapia,
que oferece a crianças e adolescentes com deficiência e/ou necessidades especiais a
oportunidade de habilitação ou reabilitação para melhorar sua qualidade de vida. Essa
terapia usa cavalos para promover o desenvolvimento físico, psicológico e educacional.
O atendimento é feito por profissionais da área e respeita as particularidades de cada
doença/quadro clínico.

 Município: Vacaria

 Município: Venâncio Aires

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 8

 Município: Triunfo

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 9
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 Município: Lages

 Parceiro do Idoso

Causa: Centro Dia
Projeto: Viver melhor no centro dia do idoso
Capacidade de atendimento: 100

O Centro dia do Idoso é um espaço para acolhimento, proteção e convivência a idosos
semi - dependentes, onde a ação da equipe será sempre pautada no reconhecimento
do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade, na
redução da sobrecarga do cuidador, proporcionando a troca de vivências, experiências
das pessoas no seu contexto social.

Amigo de Valor

Causa: Álcool e drogas
Projeto: Projeto Arte E Cultura Como Estratégia Para o Exercício Do Protagonismo
Juvenil
Capacidade de atendimento: 150
O projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação vai oferecer às
crianças e adolescentes vítimas de violência e usuárias de substâncias psicoativas,
entre outras situações, apoio para seu retorno e permanência na escola. Além de
atividades de arte e cultura, serão realizadas ações para promover cidadania,
construção de um projeto de vida, convívio e fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários como forma de prevenir situações de risco social e violações de direito.

Amigo de Valor

Causa: Inclusão de Deficiente
Projeto: Passo Amigo
Capacidade de atendimento: 60

A organização não governamental Passo Amigo desenvolve um projeto de equoterapia,
que oferece a crianças e adolescentes com deficiência e/ou necessidades especiais a
oportunidade de habilitação ou reabilitação para melhorar sua qualidade de vida. Essa
terapia usa cavalos para promover o desenvolvimento físico, psicológico e educacional.
O atendimento é feito por profissionais da área e respeita as particularidades de cada
doença/quadro clínico.

 Município: Blumenau
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Amigo de Valor

Causa: Socioeducativo
Projeto: Projeto Criar – Crianças E Adolescentes Recriando
Capacidade de atendimento: 100

Com atividades e oficinas socioassistenciais, educacionais, esportivas, recreativas e
artísticas, o Projeto CRIAR, da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Bento
do Sul, oferece oportunidades de desenvolvimento sadio e positivo. Executado no
Centro de Apoio e Formação Infanto-juvenil, o projeto vai atender crianças de 6 a 12
anos no contra turno escolar, moradoras de bairros de alta vulnerabilidade social, que
reúnem o maior número de adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas.

 Município: São Bento Do Sul
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Amigo de Valor

Causa: Inclusão de Deficientes
Projeto: Centro de Reabilitação APAE
Capacidade de atendimento: 200
Realizado pela APAE do município, o projeto vai criar um Centro de Reabilitação para a
adequação e ampliação do atendimento às crianças e adolescentes com deficiências
intelectuais e múltiplas. O objetivo é criar uma estrutura de qualidade para o
atendimento e implementar o uso de novas metodologias e equipamentos, sempre
visando à reabilitação, redução de sequelas, restabelecimento de funções e maior
autonomia para os atendidos

 Município: Aguaí

 Município: Araçatuba

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1

 Município: Araraquara

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 10

 Município: Bagé

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 6

 Município: Barra do Turvo

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

 Município: Barretos

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 4
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 Município: Cajamar

 Parceiro do Idoso

Causa: Acolhimento (Instituição Longa Permanência)
Projeto: Vida Em Movimento

Capacidade de atendimento: 26

Instituição de Longa Permanência que oferece moradia e atendimento integral a idosos
que tiveram seus direitos violados em situações como abandono, negligência e
violência doméstica. A instituição resgata os vínculos e a dignidade dos acolhidos,
facilitando a mediação de conflitos e o envolvimento familiar. Além disso, mantem um
time de profissionais focados no reestabelecimento físico e emocional dos idosos, com
ações voltadas à redução de dores, fortalecimento muscular, saúde mental e nutrição.

 Município: Buritizal

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 5

 Município: Campinas

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 8

 Município: Campos do Jordão

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2
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 Município: Espirito Santo Do Pinhal

 Amigo de Valor

Causa: Medida Socioeducativa
Projeto: Programa Olhando Para O Futuro
Capacidade de atendimento: 80

Desenvolvido pelo Educandário de Pinhal, atende adolescentes infratores que
cumprem medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço à
comunidade. Pretende fortalecer esse serviço com capacitação, cursos
profissionalizantes, orientação, oficinas e compra de equipamentos e materiais. Desse
modo, visa criar condições para que eles se mantenham longe de atos infracionais,
além de orientar sobre os riscos do consumo de drogas.

 Município: Colina

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

 Município: Fernandópolis

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 7

 Município: Franca

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 9

 Município: Guara

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

 Município: Guararapes

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 5
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 Município: Espirito Santo Do Pinhal

 Amigo de Valor

Causa: Medida Socioeducativa
Projeto: Programa Olhando Para O Futuro
Capacidade de atendimento: 80

Desenvolvido pelo Educandário de Pinhal, atende adolescentes infratores que
cumprem medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço à
comunidade. Pretende fortalecer esse serviço com capacitação, cursos
profissionalizantes, orientação, oficinas e compra de equipamentos e materiais. Desse
modo, visa criar condições para que eles se mantenham longe de atos infracionais,
além de orientar sobre os riscos do consumo de drogas.

 Município: Colina

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

 Município: Fernandópolis

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 7

 Município: Franca

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 9

 Município: Guara

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

 Município: Guararapes

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 5
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 Município: GUARAREMA

 Amigo de Valor

Causa: Educação
Projeto: Projeto Jovem Ação E Cidadania
Capacidade de atendimento: 20

Executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, o
projeto desenvolve ações para estimular jovens de 14 a 18 anos a permanecerem na
escola e melhorarem seu desempenho. São oferecidas oficinas, equipamentos e
oportunidades para resgatar o interesse pelos estudos. Ao mesmo tempo, as ações
ajudam a afastar os jovens de atos ilícitos e do consumo de drogas, propondo
alternativas que minimizam as vulnerabilidades e estimulam o potencial criativo e
educacional.

 Município: Hortolândia

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 6

 Município: Indaiatuba

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 12

 Município: Itaí

 Amigo de Valor

Causa: Inclusão do Deficiente
Projeto: Projeto Integrar
Capacidade de atendimento: 40
Oferecido pela Prefeitura Municipal de Itaí, o Serviço de Convivência atende pessoas de
diferentes idades e tipos de deficiência física e mental, com ações para autonomia,
inclusão social, socialização e melhoria da qualidade de vida. Com o apoio, será criada
uma casa para convívio e contratada uma equipe multiprofissional, com terapeuta
ocupacional, psicólogo, assistente social, pedagogo, educador físico e fisioterapeuta
para estimular habilidades, desenvolver potencialidades e inclusão.
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 Município: Itápolis

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 6

 Município: Itu

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 12

 Município: Leme

 Parceiro do Idoso

Causa: Acolhimento Parcial
Projeto: Projeto Anos Dourados Centro de Convivência do Idoso I e Centro de
Convivência do Idoso II
Capacidade de atendimento: 70

Realizado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o projeto vai
oferecer acolhimento, proteção e convivência a idosos em situação de abandono ou
isolamento, cujas famílias não conseguem oferecer cuidado e assistência durante o dia.
Com a finalização da unidade de atendimento, o projeto vai mobiliar o espaço,
contratar e treinar a equipe técnica que realizará as atividades de assistência social,
saúde, psicologia, nutrição, educação física e lazer.

 Município: Jardinópolis

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 12

 Parceiro do Idoso

Causa: Centro Dia
Projeto: Casa Centro Dia
Capacidade de atendimento: 60

Casa Dia Do Idoso I, realiza atendimento diário para idosos semidependentes e que
não podem ficar com suas famílias durante este período. O espaço será reformado e
adaptado de acordo com as especificidades do serviço, gerando assim um local
apropriado para o atendimento.
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 Amigo de Valor

Causa: Socioeducativa
Projeto: Fortalecendo A Cidadania
Capacidade de atendimento: 600
Com esforços conjuntos de serviços e programas municipais e da rede de proteção, o
projeto busca oferecer acesso à saúde, cultura, esporte e lazer a fim de prevenir
situações de risco social, de reduzir o número de adolescentes em conflito com a lei e
de fortalecer a convivência familiar e comunitária. A família é o foco do projeto, com
apoio aos pais para desempenharem seu papel de educadores, atendendo às
necessidades das crianças.

 Município: Lins

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 8

 Município: Luís Antônio

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 3

 Município: Miguelópolis

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

 Município: Mongaguá

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1

 Município: Orlândia

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 9



São Paulo - SP

55

 Município: Osvaldo Cruz

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 8

 Município: Palestina

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 3

 Município: Paulínia

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

 Município: Peruíbe

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1

 Amigo de Valor

Causa: Socioeducativo
Projeto: Espaço Amigo – Santander
Capacidade de atendimento: 230

Realizado pelo Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar Lima, o
projeto oferece a 230 crianças e adolescentes, no contraturno escolar, oficinas
musicais, práticas esportivas, recreação monitorada, palestras, passeios. Incentiva,
também, a escrita e a leitura. Integrado à rede social de proteção do município, o
projeto promove a reinserção e continuidade dos alunos na escola, melhorando o seu
desempenho.
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 Município: Pirajuí

 Amigo de Valor

Causa: Álcool e drogas
Projeto: Enfrentamento Da Dependência De Substância Psicoativas Em Crianças E
Adolescentes E Sua Famílias.
Capacidade de atendimento: 30

O projeto da Diretoria de Divisão de Ação Comunitária prevê um conjunto de ações para
oferecer tratamento a crianças e adolescentes dependentes de álcool e drogas. Garante
suporte após a internação, com atividades físicas, esportivas, de lazer, culturais,
profissionalizantes e técnicas de autoajuda. O trabalho é feito em parceria com os
Narcóticos Anônimos e em conjunto com as famílias das crianças e adolescentes
atendidos.

 Município: Pontal

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 3

 Município: Ribeirão Preto

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 49

 Município: Rifania

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 4

 Município: Rio Claro

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 8
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 Município: Santa Rosa de Viterbo

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 5

 Município: Santo André

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

 Município: Santos

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 7

 Município: São José do Rio Pardo

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 10

 Município: São José do Rio Preto

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 6

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 13

 Município: São José dos Campos

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 8
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 Município: São Paulo

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 20

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 21

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 27

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 14

 Município: São Vicente

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 2

 Município: Serrana

 Amigo de Valor

Causa: Ações Socioassistenciais
Projeto: Criança Esperança
Capacidade de atendimento: 100

O Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana realiza atividades socioeducativas e
acompanhamento psicossocial de crianças e adolescentes em situação de risco e
vulnerabilidade, no contraturno escolar. Entre os resultados, aponta melhora escolar e
no relacionamento interpessoal e aumentar o número de alunos que recebem apoio
escolar.
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 Amigo de Valor

Causa: Inclusão do Deficiente
Projeto: Casa Funcional - Transformando A Deficiência Em Eficiência
Capacidade de atendimento: 26

No Espaço Casa Funcional, a APAE Serrana desenvolve em seis adolescentes com
deficiência a capacidade de realizar atividades da vida diária e da vida prática,
estimulando a sua autonomia e promovendo sua qualidade de vida. Os recursos serão
utilizados para reformar o espaço, permitindo aumentar para 26 no número de
beneficiários atendidos diretamente. Segundo a APAE, essa é uma forma de garantir a
inclusão social, encarando a deficiência não como um fator de limitação, mas de
possibilidade.

 Parceiro do Idoso

Causa: Centro de convivência
Projeto: Fortalecendo a Terceira Idade
Capacidade de atendimento: 200

Os idosos que frequentam o Centro de Convivência de Serrana participam de atividades
como hidroginástica, caminhadas e dança. Contam, também, com atendimento social.
Em 2020, será implantada uma sala de informática para que os idosos tenham acesso
a novas tecnologias, participem de redes sociais e saibam utilizar os equipamentos.

 Parceiro do Idoso

Causa: ILPI
Projeto: Meu EnvelheSer
Capacidade de atendimento: 28

O objetivo deste projeto é dar continuidade ao atendimento oferecido pela equipe
multidisciplinar da Associação, que estimula as funções cognitivas, capacidade de
adaptação, reabilitação e autocuidado dos idosos acolhidos. Será desenvolvido,
também, um trabalho para o fortalecimento dos vínculos familiares.

 Município: Sertãozinho

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 22
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 Município: Sorocaba

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1

 Município: Taquaritinga

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 4

 Município: Taquarituba

 Amigo de Valor

Causa: Maus Tratos
Projeto: Brincando E Aprendendo
Capacidade de atendimento: 383

Executado pela Casa da Criança de Taquarituba, o projeto atende crianças de 0 a 6
anos, a maioria delas em situação de vulnerabilidade e risco social. Tem como objetivo
realizar ações de prevenção e proteção de situações de ameaças ou violações de
direitos. Para isso, pretende ampliar e diversificar as atividades culturais, lúdicas,
esportivas, socioeducativas e de interação do aluno, família e escola.

 Município: Tietê

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1

 Município: Vargem Grande Paulista

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1
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 Município: Palmas

Programa Escola Brasil
Número de voluntários: 1
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