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Lei Federal da Cultura – 2 projetos (R$1,92 MM)

CAMINHOS DO CONSUMO CONSCIENTE 

(Editora Horizonte) 

Educação Ambiental com foco na redução da 

geração de resíduos. Contribuí para o currículo 

escolar, ampliando o censo crítico dos jovens e 

com potencial de influenciar uma política pública.

• 10 municípios - Aracaju, Cabo de Sto Agostinho, 

João Pessoa, Jundiaí, Jacareí, Urussanga, 

Queimados, Itapetininga, Uberaba e Agudos.

• Impactados: 15 mil alunos

Programa sociocultural com o propósito de reforçar a noção de 

pertencimento aos territórios onde vivem seus moradores, 

promovendo a valorização, difusão e preservação do patrimônio 

ambiental e cultural da cidade, a partir de um olhar investigativo e 

apreciativo de diferentes grupos sobre os costumes de onde 

habitam. Para a edição 2020, o projeto terá como foco a questão 

ambiental, oferecendo este eixo da onde partirão os projetos de 

cada grupo participante. 

• 2 municípios – Aracaju e Itapetininga

• Impactados: 100 alunos e 25 professores por município 

HERÓIS EM AÇÃO 



LIE – 2 projetos (R$ 0,49 MM)

FUTEBOL DE RUA 

(Instituto Futebol de Rua) 

Proposta educativa (acompanhamento 

individual do aluno e do professor) baseada no 

esporte e prática do futebol como 

desenvolvimento humano - com o objetivo de 

potencializar as ações de ensino e 

aprendizagem.

• Município: 3 – Queimados, Uberaba e 

Cabo de Santo Agostinho

• Impactados: 160 crianças 

PROJETO ESPORTE E LAZER  

(Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas)

Atividades esportivas no contra turno escolar e fora 

dele (futebol, futsal, tênis, tênis de mesa, vôlei  e 

xadrez) e uso das ferramentas de educação para 

fomentar a cidadania.

• Município: 1 - Criciúma 

• Impactados: 200 crianças, adolescentes e 

adultos 

Foco 2020 – aproximação com as instituições para inserção de ações de educação e Meio Ambiente.



FUMCAD – 2 projetos (R$ 0,49 MM)

JOVENS EMPREEDEDORES

(Abadeus) 

Programa que qualifica e capacita jovens, 

despertando as competências para o 

mercado de trabalho e estimulando o 

empreendedorismo juvenil.  Em 2018 e 2019, 

70% dos jovens conseguiram se inserir no 

mercado de trabalho e alguns foram 

contratados pela CEUSA. 

• Município: Criciúma 

• Impactados: 200 jovens

• Valor: R$ 0,19 MM 

• Município:  Urussanga

• Impactados: 100 jovens

BEM CUIDAR

(Aldeias SOS Brasil) 

Projeto trabalha o enfrentamento a exploração 

sexual de crianças e adolescentes por  meio de 

atividades com esse público, famílias e 

comunidade. O projeto também atua junto à rede 

de proteção, no desenvolvimento do Plano de 

Enfrentamento Municipal, alinhado à estratégia 

definida pela Duratex localmente, para influenciar 

uma política pública.

• Município: João Pessoa 

• Impactados: rede de proteção 



CMI – 2 projetos - (R$ 0,49 MM)

CONVIVENDO E APRENDENDO 

COM ALEGRIA

(Pella Bethânia) 

Programa que promove por meio de um cronograma 

de atividades lúdicas e integrativas, a qualidade de 

vida dos idosos assistidos pela instituição.

• Município: Taquari 

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS IDOSOS 

(Hospital São José)

Ampliar o atendimento especializado aos idosos, 

proporcionando aumento das chances de 

recuperação. A instituição presta atendimento 

oncológico à colaboradores e familiares, de 

Criciúma e Urussanga

• Município: Criciúma 

Projeto não vinculados às premissas, contudo buscamos um maior alinhamento com as necessidades das nossas localidades.



PRONON – 2 projetos (R$ 0,49 MM)

Implementação e Ampliação do Serviço de 

Medicina Nuclear 

(HOSPITAL Hélio Angotti)

Projeto que melhora a estrutura de atendimento 

de pacientes oncológicos por meio da aquisição 
de equipamentos de ponta, ampliando as 

chances de cura. A instituição presta atendimento 

oncológico à familiares de colaboradores.

• Município: – Uberaba

Projeto não vinculado às premissas, contudo buscamos um maior alinhamento com as necessidades das nossas localidades.



PROAC – 1 projeto  (R$ 0,60 MM)

Projeto que democratiza a arte a partir das oficinas de 

audiovisual para jovens  em situação de vulnerabilidade social, 

ampliando o olhar, desenvolvendo o senso crítico, o 

protagonismo e a criatividade.

Círculo Arte Social

Municípios: 3 - Agudos, Itapetininga,  Jundiaí 

Impactados: 450 crianças e adolescentes

***Previsto para 2020 (pagos em dez/2018) – Atraso de repasse Governo

• Jovens em Cena – projeto que oferece oficinas de teatro para jovens 
de baixa renda. Jacareí, Agudos, Lençóis Paulista, São Paulo

• Curta Jovem – oficinas de audiovisual e curta metragens (Botucatu)



PIE - 1 projeto (R$ 0,55 MM)

Judô Gulô

Projeto oferece aulas de judô , um esporte que trabalha não apenas 

aspectos da formação motora, muscular e cognitiva, mas também 

no desenvolvimento intelectual.  A iniciativa tem o propósito da  

inclusão social, a superação, resgate da autoestima e formação de 

cidadãos, por isso realiza o acompanhamento pedagógico das 

crianças em sala de aula e promove o envolvimento da família.

Municípios: 2 – Agudos e Jundiaí

Impactados: 150 crianças e adolescentes

***Previsto para 2020 (pagos em dez/2018) – Atraso de repasse do 

governo

• Canoagem Solidária– projeto que oferece aulas de canoagem para 

jovens com deficiência física e/ou intelectual.
• Município: São Paulo
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