III EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS 2015
RELAÇÃO DOS PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS SELECIONADOS
LAMSA (RIO DE JANEIRO)
RECURSO DIRETO
Projeto: Arte em Costura - Curso de Formação - 2016
Organização: Obra Social de Apoio ao Menor de Cidade de Deus e ao Idoso
Local: Cidade de Deus
Objetivo: Promover a inclusão social de mulheres residentes em Cidade de Deus, através da formação profissional em
corte e costura com uso de material reciclado, oferecendo a oportunidade de qualificação profissional e a geração de
renda.
Projeto: Conclusão da Revitalização da Agência Cidade de Deus de Desenvolvimento Local
Organização: Agência Cidade de Deus de Desenvolvimento Local
Local: Cidade de Deus
Objetivo: Contribuir para a melhoria da qualidade de vida de moradores da Cidade de Deus, através de apoio ao
processo de reestruturação da Agência Cidade de Deus de Desenvolvimento Local, articulando a rede de instituições
locais, para promover o processo de desenvolvimento local e de execução de políticas públicas, a partir de sua
atuação local.
Projeto: Eco Redes - Rede Comunitária de Desenvolvimento Socioambiental
Organização: Alfazendo - Brasil - RJ-Rio de Janeiro
Local: Cidade de Deus
Objetivo: Promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental de Cidade de Deus através de um amplo e
integrado projeto de educação ambiental. A iniciativa visa à formação continuada dos beneficiários do projeto e a
reorientação de condutas com relação ao meio ambiente.
Projeto: Eco Rede - Rede Comunitária de Desenvolvimento Socioambiental
Organização: Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré
Local: Complexo da Maré
Objetivo: Promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental da Comunidade da Maré através de um amplo
e integrado projeto de educação ambiental. A iniciativa visa à formação continuada dos beneficiários do projeto e a
reorientação de condutas com relação ao meio ambiente.
Projeto: Feira Cultural do Patrimônio Cultural na Cidade de Deus
Organização: Centro Educacional Criança Futuro e Adolescência - CECFA
Local: Cidade de Deus
Objetivo: Promover o acesso às atividades culturais da população residente no Morro da Família.
Projeto: Liga do Esporte 2016
Organização: Instituto Evolução do Esporte - IEE
Local: Comunidades do entorno da Linha Amarela
Objetivo: Promover a integração dos núcleos esportivos, associado ao fomento do esporte e na sua utilização como
mecanismo de inclusão social nas comunidades localizadas no entorno da Linha Amarela.
Projeto: O Giro do Click da Arte II
Organização: Instituto Vida Real
Local: Complexo da Maré
Objetivo: Contribuir para inclusão social de jovens e adultos, através das oficinas teóricas e práticas de fotografia. A
proposta propiciará ao aluno aproximação com a linguagem e técnica fotográfica através de oficinas teóricas e
práticas.

Projeto: Orquestra Maréimbau
Organização: Instituto Staumbor
Local: Complexo da Maré
Objetivo: Promover a qualidade de vida de crianças e jovens residentes na comunidade, através da formação musical
como forma de aprimoramento do nível de capacidade para a vida profissional e familiar. Além de realizar a agenda
cultural permanente na comunidade como forma de seguimento cultural e criação de público apreciativo da paz e da
cidadania.
Projeto: Reconstruir
Organização: SECONCI - Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro
Local: Comunidades do entorno da Linha Amarela
Objetivo: Promover a inclusão social de jovens e adultos, em situação de desemprego, moradores de comunidades
localizadas no entorno da Via Expressa, através do empreendedorismo com foco na construção civil, qualificando-os
para atender a demanda por serviços de reparos e reformas, aumentando as condições de empregabilidade dos
mesmos.
RECURSO INCENTIVADO
Projeto: 5ª Edição Projeto Entre Lugares
Organização: Gene Insanno Companhia de Teatro
Local: Complexo da Maré
Objetivo: Proporcionar às crianças e jovens o acesso às artes (cênicas, literatura, música, graffiti e artes plásticas) e ao
resgate da memória da comunidade, a cultura popular e fortalecer os vínculos comunitários, através de coleta de
histórias, fatos, lendas e mitos locais).
Projeto: A Arte Gerando Renda 2016
Organização: Fratelli Empreendimentos e Participações
Local: Cidade de Deus
Objetivo: Proporcionar a inclusão social e a capacitação profissional a jovens e adultos, em condições de
vulnerabilidade social, através de oficinas gratuitas voltadas ao mercado de trabalho, focando no teatro
(iluminação/sonorização) e estética (maquiagem artística).
Projeto: Badminton na Chacrinha
Organização: Associação Miratus de Badminton
Local: Chacrinha
Objetivo: Promover a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens através do esporte, na modalidade do
badminton. Além das atividades esportivas também serão oferecidas aulas de reforço escolar para os beneficiários do
projeto.
Projeto: Cinemaneiro DOC II
Organização: Associação Cidadela - Arte, Cultura e Cidadania
Local: Comunidades do entorno da Linha Amarela
Objetivo: Oferecer acesso aos meios de produção audiovisual apresentando técnicas e processos para a realização de
documentários, com a capacitação de jovens e adultos e a realização de quatro documentários de curta duração com
temática socioambiental.
Projeto: Lê pra mim
Organização: Associação Cultural Somar Ideias
Local: Comunidades do entorno da Linha Amarela
Objetivo: Promover o incentivo a leitura (livros infantis brasileiros), com atividade sociocultural, onde artistas e
personalidades farão a contação de histórias para as crianças.

Projeto: Livros nas Praças
Organização: Korporativa
Local: Comunidades do entorno da Linha Amarela
Objetivo: Estimular a leitura, por meio da realização de empréstimo de livros nas comunidades em vulnerabilidade
social que abrangem praças e vilas olímpicas, contempladas pelo ônibus-biblioteca volante, com 2.500 livros, em
praças das comunidades vizinhas a Linha Amarela.
Projeto: Museu da Maré - Plano de Trabalho 2016
Organização: Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré
Local: Complexo da Maré
Objetivo: Dar continuidade às ações propostas no Plano Museológico, especialmente aquelas relacionadas com os
programas Institucionais de Acervos, Exposição e Pesquisa; Educativo Cultural e de Comunicação e Divulgação para
proporcionar aos moradores da Maré um espaço de referência da Memória e da História da Comunidade.
Projeto: Novo Cinepop
Organização: Interaction Cine TV Audiovisual Ltda
Local: Comunidades do entorno da Linha Amarela
Objetivo: Contribuir para a inclusão sociocultural das comunidades através da exibição de longa metragens do circuito
brasileiro de cinema.
Projeto: Oficina da Maré 2016
Organização: Crioulinha Produções Artísticas
Local: Complexo da Maré
Objetivo: Promover a formação musical para jovens, moradores da comunidade através de intercâmbio cultural
(ensinar ritmos norte-americanos, luso, dentre outros).
Projeto: Oficina de Audiovisual - Maré
Organização: Gene Insanno Companhia de Teatro
Local: Complexo da Maré
Objetivo: Promover a inclusão social de jovens, através das oficinas de audiovisual (Fotografia, Edição de Vídeo e
Áudio) e dos debates com profissionais das áreas (cineastas, produtores culturais e/ou fotografia), abordando sempre
as temáticas produzidas em aulas, com exibição de filmes para a comunidade, com entrada gratuita.
Projeto: Reação Olímpico Ano VI
Organização: Instituto Reação
Local: Cidade de Deus
Objetivo: Promover o desenvolvimento humano, por meio do esporte, na modalidade do judô para crianças e
adolescentes residentes na comunidade.
Projeto: Rio Cello
Organização: Associação Musical Rio Cello Ensemble
Local: Complexo da Maré
Objetivo: Promover a inclusão cultural de crianças, residentes na Maré, através de oficinas de música clássica e artes
plásticas, trabalhando os sentidos da visão, audição e percepção.
Projeto: Sinal Verde - Trânsito Legal
Organização: Kommitment Produções Artísticas Ltda
Local: Comunidades do entorno da Linha Amarela
Objetivo: Desenvolver e implementar ações preventivas e socioeducativas com moradores das comunidades do
entorno e usuários da Linha Amarela, para minimizar os riscos de acidentes de trânsito. Incluindo a entrega das
antenas anti-linha de pipa.

Projeto: Tecendo Arte
Organização: Instituto Musiva
Local: Del Castilho
Objetivo: Ofertar cursos de artesanato sustentável, com foco na geração de renda e ações de educação ambiental
promovendo ações para a reciclagem e o reaproveitamento de materiais beneficiando moradores do entorno e alunos
da rede pública de ensino.
Projeto: Visões da Maré 2016
Organização: Instituto Vida Real
Local: Complexo da Maré
Objetivo: Realizar oficinas de produção e realização de vídeos de curta metragem, através de aulas práticas de roteiro,
vídeo e edição para jovens moradores na comunidade.
METRÔRIO (RIO DE JANEIRO)
RECURSO DIRETO
Projeto: Pedalando para o Futuro - Novos Talentos
Organização: Federação de Ciclismo do Rio de Janeiro
Local: Acari e Coelho Neto
Objetivo: Inclusão social de crianças e adolescentes através da iniciação e prática do ciclismo para melhoria da
qualidade de vida. A proposta é orientar os beneficiários do projeto para o uso correto e seguro da bicicleta fazendo
uso do conhecimento do CTB, seus direitos e deveres.
Projeto: Espaço Cultural Fazendo Arte
Organização: Centro Comunitário Manoel Vitorino
Local: Rio Comprido
Objetivo: Realização de oficinas livres de cultura (teatro, audiovisual, dança, artesanato, artes visuais, grafite).
Projeto: Polo Aquático do Futuro
Organização: SESI RJ
Local: Vicente de Carvalho
Objetivo: Oferecer a prática do Polo Aquático como instrumento de promoção social, de saúde, educação e lazer para
crianças e jovens residentes em comunidades em situação de vulnerabilidade social, localizadas no entorno do bairro
de Vicente de Carvalho, proporcionando a melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas.
RECURSO INCENTIVADO
Projeto: Centro de Ópera Popular de Acari
Organização: OZ Produções e Marketing Cultural Ltda
Local: Acari
Objetivo: Incentivo à formação de músicos, cantores e artistas com objetivo de habilitar e capacitar crianças e jovens
para uma competência técnica na área artístico-cultural, potencializando-os para atuarem como agentes
transformadores e multiplicadores dentro da sua comunidade, possibilitando a formação de possíveis artistas
culturais.

Projeto: Circuito Cultural da Cidadania 2
Organização: Kommitment Produções Artísticas Ltda
Local: Engenheiro Rubens Paiva, Maria da Graça e Triagem
Objetivo: Tratar do pilar de meio ambiente de forma lúdica, dinâmica e educativa, através de esquetes teatrais,
baseadas no conceito de sustentabilidade, englobando quatro ciclos: energia elétrica/consumo consciente, vida
saudável e reciclagem, a fim de estimular o consumo consciente, fomentar práticas eficientes e demonstrar a
importância da preservação dos recursos naturais.
Projeto: Estação Leitura
Organização: Oldemburg Marketing Cultural
Local: Estação Central do MetrôRio
Objetivo: Difundir a cultura e incentivar à leitura através da implementação de um espaço público, facilitando o
acesso aos livros de forma gratuita. Além disso, a biblioteca promoverá eventos culturais - oficinas de atividades para
crianças e talk shows com lançamento de livros.
Projeto: Favela Mundo 2016
Organização: Favela Mundo 2016
Local: Engenho da Rainha
Objetivo: Oferecer oficinas de danças (afro brasileira, rua), desenho, teatro e violão para público infanto-juvenil e
oficinas de geração de renda para maiores de 16 anos (maquiagem artística, social e artesanato ou de a acordo com a
demanda da comunidade). Além de palestras de saúde, cidadania, consciência ambiental, autoestima e direito para
suas famílias.
Projeto: Inscrever os Direitos Humanos em 1 e 1000 escolas do Rio de Janeiro
Organização: OZ Produções e Marketing Cultural Ltda
Local: Del Castilho
Objetivo: Refletir as questões sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos através da conscientização sobre a
temática dos Direitos Humanos nas escolas e comunidades através de oficinas, instalação de azulejos e grafite em
espaços urbanos.
Projeto: Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro
Organização: Ação Social pela Musica - ASM
Local: Botafogo, General Osório e Inhaúma
Objetivo: Manutenção da orquestra (Oficinas/Ensaios) e realização de concertos em locais direcionados pela empresa
apoiadora.
Projeto: Tecendo Arte
Organização: Instituto Musiva
Local: Triagem e Maracanã
Objetivo: Ofertar cursos de artesanato sustentável, com foco na geração de renda e ações de educação ambiental
promovendo ações para a reciclagem e o reaproveitamento de materiais beneficiando moradores do entorno e alunos
da rede pública de ensino.
Projeto: Uma Janela Para o Futuro
Organização: Diluvio Filmes Produções Artísticas Ltda
Local: Triagem e Maracanã
Objetivo: Despertar interesse nas crianças para as atividades artísticas e culturais, contribuindo para educação,
cultura e lazer através da promoção de espaços com a realização de oficinas de dança, música e capoeira.

CLN (BAHIA)
RECURSO DIRETO
Projeto: Fazendo Acontecer o Esporte no Litoral
Organização: Instituto Fazer Acontecer
Local: Camaçari, Mata de São João e Conde
Objetivo: Promover aos jovens capacitações em ações esportivas, além de aulas de cidadania ambiental, a formação
de indivíduos de ambos os sexos estimulando nestes o fomento a democracia e aos direitos humanos, assim como o
surgimento de lideranças participativas e atuantes visando a transformação das políticas públicas.
Projeto: Trânsito Legal 16ª Edição
Organização: SESI BA
Local: Camaçari e Mata de São João
Objetivo: Através de ações educativas e comunicação, levar a crianças, jovens e adultos, do entorno da BA-099,
noções de segurança para o trânsito e cidadania.
CART (SÃO PAULO)
RECURSO DIRETO
Projeto: Seguindo em frente II
Organização: Ato Cidadão
Local: Corredor Raposo Tavares
Objetivo: Criar as bases para uma expansão qualitativa e quantitativa da experiência de fomentar o
empreendedorismo no campo por meio da cultura de hortaliças em sistema de hidroponia, atuando no paradigma dos
negócios inclusivos e gestão responsável e sustentável dos negócios.
RECURSO INCENTIVADO
Projeto: Bora Correr - Corrida para Deficientes Visuais
Organização: Associação Cultural e Esportiva Bora Correr
Local: Bauru
Objetivo: Desenvolver através do esporte na modalidade corrida, pessoas com deficiência visual residentes de bairros
vulneráveis no município, ampliando seu horizonte de possibilidades de inserção social.
Projeto: Formando Talentos
Organização: Associação Nova Era de Tênis de Mesa
Local: Bauru
Objetivo: Promover a inclusão social e melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes e jovens (deficientes
físicos e/ou intelectuais), através da prática do Tênis de Mesa.

