Relação de projetos selecionados 2013
O Instituto Invepar e as empresas do grupo Invepar agradecem a participação no I Edital de
Seleção 2013 e publicam a lista dos projetos selecionados:
LAMSA - RECURSO DIRETO
Projeto: Eco Rede
Organização: Grupo Alfazendo e CEASM
Local: Cidade de Deus e Complexo da Maré
Cidade: Rio de Janeiro
Objetivo: Promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental das comunidades do
entorno, a partir de um amplo e integrado Projeto de Educação Ambiental e Geração de
Trabalho e Renda, através da coleta e reciclagem de resíduos sólidos.
Projeto: Arte em Costura - Curso de Formação
Organização: OSAMI
Local: Cidade de Deus
Cidade: Rio de Janeiro
Objetivo: Formar mulheres em Corte e Costura com ênfase em material reciclado, dando a
oportunidade de se qualificarem profissionalmente e de gerarem renda. Nos cursos serão
trabalhadas também matérias extracurriculares para a promoção da melhoria da qualidade de
vida e promoção social do aluno e de sua família.
Projeto: O Cidadão, uma experiência de comunicação comunitária
Organização: Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré
Local: Comunidades do entorno da Linha Amarela
Cidade: Rio de Janeiro
Objetivo: Levar cidadania, cultura, educação, valorizar a identidade local e trazer análises
sobre os problemas sociais. O jornal comunitário nasceu em 1999, fruto do Centro de Estudos
e Ações Solidárias da Maré em parceria com a Ediouro.
Projeto: Jovens no Trânsito - Trânsito Legal
Organização: Celebreiros
Local: Bairros da Maré, Caju, Bonsucesso, Del Castilho, Jacarepaguá e Água Santa
Cidade: Rio de Janeiro
Objetivo: Contribuir para o cumprimento das metas da ONU de redução das lesões e mortes
no trânsito e levar atividades de educação para o trânsito aos alunos do Ensino Fundamental,
Médio e Superior, com foco na adoção de comportamentos responsáveis e seguros.
Projeto: Liga do Esporte
Organização: Instituto Evolução do Esporte - IEE
Local: Caju, Maré, Del Castilho, Inhaúma, Água Santa, Piedade, Engenho de Dentro e Cidade de
Deus.
Cidade: Rio de Janeiro
Objetivo: Fortalecer e valorizar o trabalho de agentes esportivos que desenvolvem atividades
esportivas com crianças de comunidades do entorno, estimulando novas perspectivas e visões
para seus trabalhos. Tem o esporte como ferramenta de desenvolvimento e integração social.
Serão praticadas as modalidades de futebol, boxe, jiu-jítsu ou karatê.

Projeto: No Click da Arte
Organização: Instituto Vida Real
Local: Maré Cidade: Rio de Janeiro
Objetivo: Resgatar a memória e as atividades culturais das comunidades da Maré, através da
capacitação de jovens em fotografia e artes visuais. A proposta é aproximar os adolescentes da
história de sua comunidade, a fim de fortalecer sua identidade, valorizando a cultura local.
Projeto: Cooperativa de Ecobrindes da Cidade de Deus
Organização: IDB. CD (Comitê da 3ª Idade)
Local: Cidade de Deus
Cidade: Rio de Janeiro
Objetivo: Promover a geração de renda através de ampliação das capacidades das mulheres
artesãs da comunidade e da criação de negócio inclusivo na Cidade de Deus. Contempla a
capacitação básica para corte e costura no sistema industrial e serigrafia. Desenvolvimento de
ecobrindes a serem comercializados.
Projeto: Fábrica de Cultura Social
Organização: Fundação Sagrada Família
Local: Projeto Itinerante
Cidade: Rio de Janeiro - Água Santa
Objetivo: Desenvolver atividades nas áreas de produção cultural (teatro, dança, música,
contação de histórias etc.), fomentando atividades variadas de produção e experimentação no
campo das artes.

CLN - RECURSO DIRETO
Projeto: Banco Comunitário de Desenvolvimento: fortalecendo uma Rede de Economia
Solidária na Costa dos Coqueiros
Organização: Instituto Avaliar
Local: Vila de Abrantes
Cidade: Camaçari
Objetivo: A parceria com a Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do
Desenvolvimento Territorial da Escola de Administração da UFBA visa promover o
desenvolvimento local sob o eixo da economia solidária, que envolve a geração de trabalho e
renda por meio da constituição de um Banco Comunitário de Desenvolvimento. O BCD será
responsável pela circulação de uma moeda social e disseminação do microcrédito popular e
solidário, tanto para o financiamento direto de iniciativas de produção ou prestação de
serviços, quanto para o financiamento do próprio consumo local.

METRÔRIO - RECURSO DIRETO
Projeto: Ecologia em Ação
Organização: Associação Defensores da Terra
Local: Escolas Municipais do entorno da Linha 2 do Metrô
Cidade: Rio de Janeiro
Objetivo: Promover a Educação Ambiental para escolas municipais do entorno da Linha 2 do
Metrô e formar agentes multiplicadores de práticas sustentáveis. A ação educativa reforçará o
campo pedagógico e a criatividade dos alunos através das oficinas e das atividades culturais de
teatro e música.
Projeto: Irrigar Saberes Sociais – por uma cidadania participativa
Organização: Centro de Assessoria ao Movimento Popular – CAMPO
Local: Pavuna, Eng. Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo, Coelho Neto, Colégio, Irajá, Vicente
de Carvalho, Thomaz Coelho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Nova América/ Del Castilho, Maria
da Graça, Triagem, Maracanã e São Cristóvão. Cidade: Rio de Janeiro Objetivo: Despertar a
atuação na gestão de políticas, programas e projetos sociais junto às organizações
governamentais, empresariais e da sociedade civil, com vistas à afirmação do Desenvolvimento
Comunitário, através da capacitação de moradores e lideranças comunitárias em Gestão
Social, com ênfase em empreendedorismo social, de comunidades a Região Norte do Rio de
Janeiro.
Projeto: Gastronomia Social
Organização: Associação Ressurgir
Local: Rio Comprido
Cidade: Rio de Janeiro
Objetivo: Formar jovens e adultos em profissionais de culinária e ajudantes qualificados de
cozinha. O curso oferece capacitação para alimentação saudável e produção caseira de doces,
salgados, pães, pizzas, bolos etc., visando o empreendedorismo, na criação de pequenos
negócios próprios, e a inserção no mercado de trabalho.

CART - RECURSO DIRETO
Projeto: Geração de Renda - Reestruturação Organizacional - Financeira e otimização do
material recebido nas Associações de Triagem de Material Reciclável.
Organização: GeoAmbiental Jr.
Local: Associações de Recicladores.
Cidade: Álvares Machado e Presidente Venceslau
Objetivo: Atuará em duas frentes: a estruturação organizacional interna das associações de
reciclagem dos municípios abrangidos e a otimização da quantidade e qualidade do material
reciclável coletado.
Projeto: Projeto Renovar
Organização: Comunidade Kolping de Santa Cecília
Local: Comunidade Kolping de Santa Cecília
Cidade: Assis
Objetivo: Contribuir para que situações de vulnerabilidade sejam amenizadas e que jovens
possam se desenvolver integralmente, fortalecendo os vínculos sociais e o exercício da
cidadania. O método que guia a execução das atividades do projeto visa à transformação da
realidade local, através de oficinas de dança, de teatro, de violão e percussão, de introdução às
artes marciais, de saúde sexual e reprodutiva, além de atividades esportivas.

