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Apresentação
O

Grupo Equipav buscava uma forma de
contribuir ainda mais com o desenvolvimento das comunidades em que suas as empresas atuam. O principal desejo era criar mais oportunidades para que as pessoas pudessem sentir
toda a transformação que a educação, a cultura,
o esporte e a sustentabilidade podem proporcionar, principalmente quando essas áreas passam a
fazer parte das nossas vidas desde bem cedo. Assim, em 2013, surgiu o Instituto Equipav – uma
organização sem fins lucrativos de abrangência
nacional, responsável pela estratégia e pelo monitoramento dos investimentos sociais do Grupo
Equipav e da Aegea, holding de saneamento básico da companhia.
Por meio de leis de incentivo, o IE apoia projetos
de diferentes áreas para estimular a formação de
uma sociedade mais saudável e feliz. O IE também
promove ações com investimento social privado e
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difunde informações de utilidade pública e conscientização, principalmente em redes sociais, ampliando
sua presença e o caminho percorrido para um futuro
com preservação e igualdade para diferentes públicos: crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens
e mulheres, entre outros perfis. Graças ao trabalho
desenvolvidos nos três primeiros anos de atuação, o
IE está colaborando para tornar diversas comunidades
mais saudáveis, confiantes e felizes.
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3.

4.
1. MATO GROSSO:

Barra do Garças, Campo Verde,
Cuiabá, Pedra Preta, Peixoto
de Azevedo, Poconé,
Primavera do Leste, Santo
Antonio de Leverger, Sinop,
Sorriso

1.
2.
7.

5.

6.

2. MATO GROSSO DO SUL:
Campo Grande

3. MARANHÃO:
Timon

*Além de ações de abrangência nacional

6. SANTA CATARINA:

Lages, Penha, São Francisco do Sul

4. PARÁ:

Barcarena

7. SÃO PAULO:
5. RIO DE JANEIRO:

Arraial do Cabo, Búzios, Cabo
Frio, Iguaba Grande, São Pedro
da Aldeia

Americana, Barretos, Barueri, Campinas, Guarulhos,
Hortolândia, Matão, Piracicaba, Saltinho, Santa
Bárbara D’Oeste, São Paulo, São Sebastião
(Maresias)

www.institutiequipav.org.br
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Investimentos
Entre 2013 e 2015, o IE ultrapassou a marca de R$ 4 milhões em investimentos.

2013
2014
2015
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R$ 778 mil
R$ 1,5 milhão
R$ 1,8 milhão

33 cidades

36 Projetos

13 Iniciativas

Abrangência

Leis de Incentivo

Ações Diretas

Nossas ações chegaram a
33 cidades de 7 estados
brasileiros.

Até 2015, 36 projetos foram
apoiados através das leis
de incentivo.

Cerca de 13 iniciativas
realizadas com recursos
próprios.

www.institutiequipav.org.br
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Projetos apoiados via leis
de incentivo
Afeto Faz Bem

O projeto teve como objetivo auxiliar o desenvolvimento das atividades de diversas entidades sociais
da cidade de Sorriso (MT), por meio de subsídios para
aquisição de materiais pedagógicos, de limpeza, reforma civil e melhorias nas instalações. As doações
foram direcionadas ao Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Sorriso, que repassou
os recursos para entidades do município.

familiares dos alunos também recebem benefícios diretos ao participar de atividades de culinária, artesanato
e corte e costura. São duas unidades em Campinas, que
possuem instalações preparadas para receber e atender
todos os educandos de maneira eficaz. Elas dispõem de
sala de informática, refeitório, cozinha industrial, sala
multiuso, sala de dança, biblioteca e brinquedoteca.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Aventuras no Mundo Encanado
Associação Anhumas Quero-Quero

O projeto surgiu após a fusão de duas iniciativas que
atuavam em Campinas (SP) que tinham como objetivo
contribuir para o desenvolvimento social e educacional de crianças e jovens de comunidades carentes.
A instituição promove diversas atividades, como música, dança e reforço escolar, além oficinas de jornalismo e de capacitação profissional. O AAQQ se
empenha para gerar uma melhoria na formação das
crianças e adolescentes como cidadãos. As mães e
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A peça teatral Aventuras no Mundo Encanado leva informações sobre saúde e qualidade de vida para alunos das
redes pública e particular de ensino, além da população
em geral. Com uma linguagem simples e de fácil compreensão, os personagens falam sobre a importância do
tratamento da água, do esgoto e sobre a preservação do
meio ambiente. A linguagem, o figurino e o cenário, bem
como os próprios personagens, recebem adaptações de
acordo com as características de cada região em que o
projeto é apresentado. Em 2013, a peça realizou apresentações em sete cidades de três estados brasileiros:
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Piracicaba (SP), Campo Grande (MS) e em Armação dos
Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Cabo Frio e
Arraial do Cabo (RJ).
Lei Rouanet

Búzios International Regatta

Competição de windsurf organizada em Armação de Búzios (RJ) – considerada uma das melhores raias do mundo para a prática de esportes náuticos – pelo tricampeão
panamericano Ricardo Winicki que reúne atletas de diversos países, como Argentina, Peru, México, Alemanha,
Espanha, Grécia, Israel, Canadá, França e, é claro, Brasil.
A competição também conta com o apoio da Prefeitura de
Búzios, por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer
do município.
Lei Federal de Incentivo ao Esporte

Dois Toques

O projeto realiza um trabalho socioeducativo utilizando o
esporte – futebol e futsal, em específico – para contribuir
com a formação cidadã de crianças e adolescentes da cidade de Piracicaba (SP). Os objetivos específicos do projeto
são: a melhoria do relacionamento das crianças e adolescentes na família, na escola e na sociedade, zerar a evasão
escolar e acompanhar o rendimento dos alunos, melhorar
a qualidade da saúde, gerar oportunidade para práticas
esportivas e musicais e promover condições para que os
participantes aprendam a competir de maneira saudável.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Doutores da Alegria

Fundado em 1991, o Doutores da Alegria é uma organização
sem fins lucrativos que desenvolve um trabalho junto às crianças hospitalizadas, seus pais e profissionais da saúde. O projeto é levado para o interior dos hospitais da rede pública de
saúde dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife de
forma gratuita. Nas visitas, os palhaços representam médicos
e interagem com os pacientes. Com objetivo de fortalecer a
ação, o IE firmou parceria e direcionou recursos para a ONG

em 2013.
Programa de Ação Cultural (ProAC) do Estado de São Paulo

Futsal Jessiquinha#12

A escolinha de futsal Jessiquinha#12, que leva o nome da
atleta bicampeã mundial da seleção brasileira de futsal, oferece diversas atividades que contribuem com a formação integral de meninos e meninas. São dois núcleos diferentes: Jardim Aeroporto (Congonhas, zona sul de São Paulo) e Arsenal
(Guarulhos). O projeto também promove reforço escolar, acompanhamento familiar, viagens e passeios, auxílio na inserção
ao mercado de trabalho, entre outras ações sociais voltadas
para o desenvolvimento do ser humano.
Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

Grupo Primavera

Desde 1981, a instituição trabalha na formação e desenvolvimento individual de meninas e meninos de Campinas (SP),
com ênfase nos valores morais e éticos. Na entidade, crianças
e adolescentes desenvolvem suas habilidades em oficinas de
produção artesanal e geração de renda, letramento, música,
www.institutiequipav.org.br
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teatro, costura, manicure e depilação, capacitação
para o mercado de trabalho, capacitação para ingresso em colégios técnicos, entre outras. Todas as atividades são desenvolvidas pela própria entidade ou
através de parcerias com outros órgãos e instituições,
como o IE.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Taekwondo Cidadão Olímpico

Desenvolvido na cidade de Campinas (SP) pelo Instituto Mestre Tilico, o projeto tem como missão descobrir novos talentos do taekwondo e treinar atletas de
alto rendimento.
Lei Paulista de Incentivo ao Esporte
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Ações independentes
1 Curtir = 1 Árvore

Em comemoração ao Dia da Árvore de 2013, o IE realizou a campanha 1 Curtir = 1 Árvore. A ação aconteceu na página do IE
no Facebook (www.facebook.com/institutoequipav) e teve como objetivo despertar o interesse das pessoas em preservar o
meio ambiente e, ao mesmo, promover plantios e incentivar a arborização. Para participar, os internautas deveriam “curtir” a
página e, a cada novo like registrado, uma árvore seria plantada. A campanha permitiu o plantio de 2.505 mudas em Campo
Grande (MS). Entre as espécies, havia mudas de ipê branco, roxo e amarelo, eucalipto, jacarandá mirim, flamboyant mirim,
jatobá, acácia amarela, jabuticaba, tamarindo e jenipapo.

Natal Solidário

Em 2013, os colaboradores das unidades do Grupo Equipav e da Aegea foram incentivados a realizar diversas ações para
levar um Natal mais feliz e completo para entidades das cidades onde as empresas atuam. Para isso, adotaram cartinhas,
organizaram festas, entregaram presentes e promoveram apresentação culturais nas instituições.

www.institutiequipav.org.br
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Projetos apoiados via leis
de incentivo
A Invasão dos Zumbolhas

Marigota é uma jovem e antenada gotinha d’água que
precisa salvar a cidade de Aguápolis da poluição trazida
pelos Zumbolhas, pequenas e contaminadas criaturas.
Essa história sobre conscientização e preservação é contada no curta-metragem de animação A Invasão dos Zumbolhas, incentivado pelo IE. De maneira lúdica, divertida
e com uma linguagem muito agradável, o vídeo aborda
a conservação dos recursos hídricos do nosso planeta e
estimula a reflexão sobre o tema, servindo como complemento para atividades educativas em escolas, creches e
projetos sociais. A animação está disponível no canal do
IE no YouTube (www.youtube.com/instequipav) e no site
da instituição (www.institutoequipav.org.br).
Programa de Ação Cultural (ProAC) do Estado de São Paulo e Agência
Nacional do Cinema (Ancine)

Aprendiz

O IE acredita e investe no potencial dos jovens. Em Matão
(SP), o projeto Aprendiz prepara adolescentes de ambos
os sexos, entre 15 e 18 anos, para ingressarem no mer-

cado de trabalho, com foco na área administrativa. Em 2014,
mais de 60 adolescentes foram capacitados, todos alunos do
ensino médio na rede pública e com renda familiar per capita
de até um salário mínimo, aumentando as chances de contratação.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Associação Anhumas Quero-Quero

Em 2014, o IE renovou o apoio ao projeto de Campinas (SP) que
trabalha pelo desenvolvimento social e educacional de crianças e jovens de baixa renda, promovendo atividades como música, dança e reforço escolar.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Aventuras no Mundo Encanado

Sucesso no ano de 2013, a peça infantil prosseguiu suas atividades em 2014 com incentivo do IE, levando informações
sobre saúde e qualidade de vida para alunos das redes pública
e particular de ensino, além da população em geral, com apresentações do teatro de bonecos realizadas em escolas, praças

www.institutiequipav.org.br
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e espaços culturais. Os espetáculos priorizam a população dos
municípios relacionados à área de atuação das empresas de
saneamento básico do Grupo Equipav. Em 2014, foram realizadas apresentações em nos estados de MT, MS, RJ e SP.

pacitação para o mercado de trabalho, capacitação
para ingresso em colégios técnicos, entre outras.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Lei Rouanet

Fundo do Idoso de Campinas

Circuito Surf

Realizado nas praias de Maresias, no município de São Sebastião, e de Itamambuca, em Ubatuba (ambas em SP), é considerado o maior evento de surf estudantil do planeta. Além
das competições realizadas nas praias, o circuito reúne universitários de diversas faculdades do estado com atividades
que valorizam práticas esportivas, música, arte e cultura, como
slackline, live painting, exposições de fotografias de surf e de
surf art, caricaturismo e concurso de bandas de surf music.
Lei Federal de Incentivo ao Esporte

Dois Toques

Já apoiada em 2013, a iniciativa realiza um trabalho socioeducativo utilizando o esporte – futebol e futsal, em específico
– para contribuir com a formação cidadã de crianças e adolescentes da cidade de Piracicaba (SP). Eles são atendidos em
horário extraescolar, prevenindo-os de eventuais situações de
risco pessoal e social durante esses períodos.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Grupo Primavera

Incentivo renovado em 2014 à entidade de Campinas
(SP) que colabora com o desenvolvimento de habilidades em crianças e adolescentes através de oficinas
de produção artesanal e geração de renda, letramento, música, teatro, costura, manicure e depilação, ca14
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O IE destinou apoio financeiro ao Fundo do Idoso de Campinas
(SP) para contribuir com campanhas, projetos e instituições
voltados ao público da terceira idade.
Fundo Municipal do Idoso

Hospital de Câncer de Barretos

Na cidade de Barretos (SP), o Hospital de Câncer, por meio
do apoio do IE, teve condições de ampliar a capacidade dos
atendimentos de tratamento e combate ao câncer. O apoio
concedido foi usado na compra de novos equipamentos para
realização de mais cirurgias e na contratação de profissionais.
As atividades do hospital acontecem de maneira constante e
os atendimentos são oferecidos para todos os perfis de pacientes, vindos das cinco regiões do Brasil.
Programa Nacional de Oncologia (PRONON)

Menino Gourmet

O projeto Menino Gourmet realiza oficinas de culinária que
preparam os adolescentes para o trabalho, potencializam
talentos e possibilitam a geração de renda. Sua finalidade é
estimular a autonomia, o empreendedorismo e a profissionalização dos jovens. No projeto, crianças e adolescentes
tiveram oportunidade de desenvolver um repertório cultural e gastronômico voltado para a cozinha nacional e internacional. Em uma segunda etapa, os estudantes maiores
de 14 anos participaram do processo de capacitação para
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o mercado de trabalho. Além das aulas de gastronomia, os
alunos passam por aulas profissionalizantes de liderança,
oratória, comunicação empresarial, trabalho em equipe,
negociação, relacionamento com cliente, administração
de contas a pagar e a receber, tesouraria, etiqueta social,
marketing pessoal, empreendedorismo, imagem e carreira.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Passe da Escola

É um projeto que alia esporte e educação, estimulando
crianças e adolescentes a praticarem voleibol. Idealizado em
2012, o Passe da Escola oferece atividades esportivas para
meninos e meninas no período em que não estão em aula.
Ele foi escolhido para receber investimento do IE em 2014
por meio da publicação de um edital, no qual projetos esportivos e educacionais puderam se inscrever em busca do
aporte – um método que assegurou ainda mais democracia e
transparência ao processo de destinação de recursos.
Lei Federal de Incentivo ao Esporte

Pintando o 7 na Apae

Realizado pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Verde (MT), o Pintando o 7 na Apae
foi criado para despertar o gosto dos alunos pelas atividades artísticas, desenvolvendo a coordenação motora,
a concentração, a percepção visual e a socialização de
cada pessoa atendida pela instituição. Participaram do
projeto os mais diferentes perfis de alunos, com idades
que variam de 3 a 60 anos de idade e variados níveis de
escolaridade, que realizaram atividades de pintura em tecido, confecção de tapetes com lã e crochê, patchwork,
bordado, pedraria, entre outras atividades.

INVESTIMENTO SOCIAL
PRIVADO DIRETO
Cinema no Mato

Realizado com estudantes de escolas públicas de Primavera do Leste (MT), é um curso
de capacitação completa na área de produção de vídeos. Os jovens recebem aulas de
manuseio de equipamentos cinematográficos, interpretação para TV e cinema, filmagem, direção de arte, fotografia, construção de roteiro, produção, desenvolvimento
e edição de curtas metragens de ficção e
documentários. Durante o curso, são criados curta-metragens com temas ligados ao
meio ambiente. A intenção é profissionalizar os alunos, ampliando suas chances de
ingressarem no mercado de trabalho nas
áreas de cinema e vídeo.

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

www.institutiequipav.org.br
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Ações independentes
1 Curtir = 1 Livro

Em 2014, a comemoração do aniversário de um ano do IE nas redes sociais aliou educação, cultura e solidariedade em uma
mesma ação: a campanha interativa 1 Curtir = 1 Livro. Durante o mês de abril, cada nova “curtida” registrada na fanpage do
IE foi transformada na doação de um livro. O objetivo da campanha foi facilitar o acesso à leitura e às publicações infantojuvenis, colaborar com o desenvolvimento sociocultural das crianças e contribuir com a formação de novos leitores. Com a
participação voluntária dos internautas, foram doados 650 publicações para projetos voltados ao público infantil, entre elas
obras de renomados autores brasileiros, como Monteiro Lobato (criador do Sítio do Picapau Amarelo), Maurício de Sousa
(Turma da Mônica) e Ziraldo (Menino Maluquinho). Ao todo, 13 entidades receberam as minibibliotecas.

Arara Azul

É uma iniciativa de repercussão mundial da bióloga Neiva Guedes que está conseguindo salvar as araras azuis do risco de
extinção, além de contribuir com a conservação de outras aves que coabitam a região do Pantanal de Mato Grosso do Sul,
como araras vermelhas, tucanos, gaviões, corujas e pato-do-mato. A colaboração do IE aconteceu através do apadrinhamento
de um ninho. O investimento foi utilizado no monitoramento, instalação, reinstalação e conservação do ninho. Além disso, os
recursos destinados também possibilitam a continuidade dos estudos sobre a biologia, reprodução, comportamento e habitat
ideal para conservar a arara azul na natureza e a biodiversidade do Pantanal. No ninho adotado, foi registrado o nascimento
de um filhote de arara azul, batizada de Aurora através de uma campanha nas redes sociais.

www.institutiequipav.org.br
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Natal Solidário

Os colaboradores das unidades do Grupo Equipav novamente foram incentivados a realizar ações para levar um Natal mais feliz para
entidades das cidades onde as empresas estão presentes. Para isso, as pessoas adotaram cartinhas, organizaram festas, entregaram
presentes e promoveram apresentações culturais diretamente nas instituições.

Papo Coletivo

É um projeto que leva informação e esclarecimento sobre diversos temas para toda a população e que consiste na produção e divulgação periódica de vídeos que são disponibilizados nas redes sociais e no site do IE. A cada série, um assunto diferente é tratado por um
especialista convidado pela organização, em áreas como meio ambiente, cultura, esporte, saneamento e outros temas relacionados
à qualidade de vida e bem-estar da população, sempre com informações confiáveis, linguagem simples e adequada para todos os
públicos. Os vídeos estão disponíveis no site www.institutoequipav.org.br.

Salão Internacional do Humor de Piracicaba/Varal Cultural

A longo de quatro décadas, o festival de humor gráfico tornou-se um dos mais importantes movimentos das artes gráficas do mundo
e já contou com participações de renomados cartunistas brasileiros que, inclusive, ajudaram o salão a tomar as dimensões que possui
atualmente. Entre eles, estão Ziraldo, Fortuna, Millôr, Zélio, Henfil, Jaguar, Luis Fernando Veríssimo, Paulo e Chico Caruso, Miguel
Paiva, Angeli, Laerte, Glauco, Edgar Vasques, Jaime Leão, Gual e Jal. O IE apoiou a realização do 41º Salão Internacional de Humor
de Piracicaba através da divulgação do evento e da disseminação do acervo (charges, caricaturas e cartuns) nas redes sociais e em
miniexposições internas dentro das empresas do Grupo Equipav, chamadas Varal Cultural. No total, o IE disponibilizou 30 obras diferentes, criadas por autores nacionais e internacionais.
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Projetos apoiados via leis
de incentivo
Aprendiz

Com foco na área administrativa, o projeto Aprendiz, da cidade de Matão (SP), prepara adolescentes para ingressarem no mercado de trabalho. Os
adolescentes recebem treinamento teórico e prático
diariamente, envolvendo conteúdos como princípios
de administração e recursos humanos, informática
básica, fundamentos da contabilidade e logística, organização de escritório, comportamento organizacional, relações interpessoais, valores humanos, ações
de cidadania e práticas administrativas.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Asas do Futuro

O Asas do Futuro é um projeto criado em 1998
que tem como finalidade fortalecer e ampliar
ações de proteção aos direitos da criança e do
adolescente já existentes no município de Campo
Grande (MS). Seus objetivos são contribuir para
a inclusão social, colaborar com o aumento do
rendimento escolar de crianças e adolescentes e
20
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desenvolver o senso de cidadania de todos os membros da comunidade.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Associação Anhumas Quero-Quero

Em 2015, o IE renovou apoio ao projeto de Campinas (SP) que
trabalha pelo desenvolvimento social e educacional de crianças e jovens de baixa renda, promovendo atividades como música, dança e reforço escolar.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Aventuras no Mundo Encanado

Projeto incentivado pelo IE levou, pelo terceiro ano
consecutivo, lições sobre saneamento, saúde e sustentabilidade através do teatro para milhares de estudantes
– muitos que nunca haviam assistido a uma peça. Na temporada 2015, as apresentações foram realizadas nas cidades de
Barcarena (PA); Campo Grande (MS); Barra do Garças, Campo
Verde, Primavera do Leste, Poconé, Peixoto de Azevedo, Pedra
Preta e Sorriso (MT); Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba

2015 | Balanço do Triênio

Grande e São Pedro da Aldeia (RJ). No mundo encanado, o
peixinho Cristalino, a capivara Guaribinha, o peixe-boi Chico
-Boi, o polvo Prolaguito e o simpático Botinho – cada um em
sua região – ajudam as crianças a entenderem o que é certo
e o que é errado quando o assunto é água e esgoto, além de
mostrar que a solução para uma vida melhor está em saber
utilizar bem os recursos que a natureza oferece.
Lei Rouanet

Baú das Artes

Através do Baú das Artes, escolas públicas de São
Francisco do Sul (SC) receberam armários abastecidos com mais de 200 itens, entre fantasias, acessórios, fantoches, instrumentos musicais, materiais
para cenários de peças infantis, jogos e brinquedos,
além de um acervo de 300 livros. Com a utilização
desse material, sob o auxílio dos educadores, as
crianças criam histórias e aprendem brincando. O Baú
funciona como um apoio aos professores no trabalho
desenvolvido com as crianças e estimula a cultura e
o trabalho em equipe.
Lei Rouanet

Centro Infantil Boldrini

Em 2015, o IE dedicou apoio ao Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini.
Localizado no município de Campinas (SP), o hospital
desenvolve projetos que contribuem com pesquisas
e novos métodos imunoterapêuticos para casos de
leucemia linfoide aguda em crianças e adolescentes
que não respondem às terapias convencionais. Com
a doação, o Centro criou uma estrutura inicial para
o futuro Laboratório de Imunoengenharia através da

aquisição dos equipamentos necessários para o início das pesquisas.
Programa Nacional de Oncologia (PRONON)

Convivência Positiva e Educação Ambiental

O projeto visa o desenvolvimento social e humano do público
jovem. Ele tem como objetivo atender adolescentes e jovens
na fase inicial do consumo de álcool e drogas, encaminhados
pelas redes de atendimento, Educação, Conselho Tutelar, Assistência Social, Judiciário e demanda espontânea, realizando
a reinserção social através de acompanhamento com profissionais da psicologia e assistência social. Os jovens têm a
oportunidade de desenvolver habilidades artísticas e criar um
programa de coleta seletiva e reciclagem de materiais. Além
disso, recebem orientações sobre saúde, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, estímulo à prática de atividades físicas e à alimentação saudável.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Dois Toques

Em 2015, o Dois Toques foi novamente contemplado com o
apoio do IE. O projeto utiliza o futebol e o futsal para contribuir
com a formação das crianças e dos adolescentes, melhorando
o rendimento escolar, a relação com a família e a saúde.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Escolas Sustentáveis

O Escolas Sustentáveis é um programa de educação ambiental que promoveu a conscientização das comunidades de São
Francisco do Sul (SC) sobre a importância da mudança de comportamento em relação aos recursos naturais. As ações aconteceram dentro das escolas públicas e envolveram a comuni-
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dade através de projetos desenvolvidos ao longo do ano por
alunos e professores, que identificam os principais problemas
ambientais no entorno das escolas.
Lei Rouanet

Fabricando Profissões

O projeto Fabricando Profissões, de Sinop (MT), prepara alunos para se tornarem aprendizes no mercado de trabalho. Em
2015, a iniciativa recebeu apoio do IE para ampliar o investimento no potencial dos adolescentes.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Fundação Síndrome de Down

A Fundação Síndrome de Down, localizada em Campinas (SP),
idealizou dois projetos para serem implementados em 2015.
O primeiro é uma pesquisa socioantropológica inédita para
desenvolver um diagnóstico da população atendida pela entidade. O segundo trata da expansão e melhoria do Serviço de
Formação e Inclusão no Mercado de Trabalho da entidade. As
duas iniciativas foram apoiadas pelo IE.
Programa Nacional de Acessibilidade (PRONAS)

Fundo do Idoso de Campinas

Na área de promoção de saúde e bem-estar, o IE concedeu novamente apoio ao Fundo Municipal do Idoso de Campinas (SP).

Fundo Municipal do Idoso

Grupo Primavera

Incentivo renovado em 2015 à entidade de Campinas (SP) que
colabora com o desenvolvimento de habilidades em crianças e
adolescentes através de oficinas de produção artesanal e ge22
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ração de renda, letramento, música, teatro, costura, manicure
e depilação, capacitação para o mercado de trabalho, capacitação para ingresso em colégios técnicos, entre outras.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Horta do CAOPA

Em Sinop (MT), o Centro de Acolhimento, Orientação e Proteção ao Adolescente (CAOPA) recebeu incentivo do IE para
o projeto Horta, que promove o cultivo de plantas para o consumo diário e estimula a preservação do planeta através do
reaproveitamento de produtos.

INVESTIMENTO SOCIAL
PRIVADO DIRETO

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Orquestra Sinfônica Jovem de Campo Verde

A orquestra, de Campo Verde (MT), oferece formação
musical, artística e gera oportunidades de profissionalização para jovens de 8 a 20 anos em situação de
vulnerabilidade social. Além disso, a ação estimula
o desenvolvimento sensorial e intelectual e desperta
nos alunos o interesse em se tornarem multiplicadores
do projeto em suas comunidades.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD)

Polos de Handebol

Criado em 2004 com apenas um polo na cidade de Itajaí (SC),
o projeto proporciona à crianças e jovens a oportunidade de
conhecer e praticar uma atividade física, além de vivenciar valores positivos, ocupando o tempo dos alunos. Com o apoio do
IE, a associação teve condições de ampliar os trabalhos. Além
de ensinar o esporte, os polos ministram diversas palestras
sobre reciclagem, drogas e higiene pessoal.

Cinema no Mato

Realizado com estudantes de escolas públicas de Primavera do Leste (MT), é um curso
de capacitação completa na área de produção de vídeos. Os jovens recebem aulas de
manuseio de equipamentos cinematográficos, interpretação para TV e cinema, filmagem, direção de arte, fotografia, construção de roteiro, produção, desenvolvimento
e edição de curtas metragens de ficção e
documentários. Durante o curso, são criados curta-metragens com temas ligados ao
meio ambiente. A intenção é profissionalizar os alunos, ampliando suas chances de
ingressarem no mercado de trabalho nas
áreas de cinema e vídeo.

Lei Federal de Incentivo ao Esporte
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Ações independentes
1 Curtir = 1 Kg de Ração

A ação foi lançada em comemoração ao Dia Mundial dos Animais (4 de Outubro). Durante a campanha, cada
“curtida“ registrada na página do IE no Facebook representava a doação de 1 quilo de ração. Em apenas 13
dias, foram registradas 5.038 novas curtidas, o que resultou em mais de 5 toneladas de alimentos encaminhados para entidades e abrigos que prestam assistência a cães e gatos resgatados, vítimas de abandono
ou maus-tratos. Além das doações, o IE divulgou diariamente informações fundamentais ligadas à proteção
e ao bem-estar dos animais, como incentivos à adoção, posse responsável e apadrinhamento de cães e
gatos; alimentação de animais de rua; voluntariado em abrigos; oferecimento de lar temporário e denúncia
aos maus-tratos.

Boca do Céu

É um evento bienal itinerante que reúne contadores de histórias de diversas partes do mundo. O objetivo é
estimular o uso da arte da narração em ações educacionais, culturais e sociais.
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Joca nas Escolas

O Joca – Jornal da Criança – é um projeto que tem o objetivo de promover um hábito ainda incomum entre as
crianças: a leitura de jornais. Criado em 2011 e inspirado em publicações infantis existentes em vários países da
Europa, nos Estados Unidos, no Japão e na China, o Joca mantém as crianças bem informadas sobre as principais
notícias do Brasil e do mundo, além de abordar assuntos de conhecimento geral com linguagem de fácil compreensão. Em 2015, 120 classes e 7.000 alunos da cidade de Sorriso (MT) passaram a ter acesso aos jornais. Os professores também receberam instruções sobre como aplicar em sala de aula os conteúdos contidos em cada edição.

Papo Coletivo

Idealizado em 2014, o projeto teve continuidade em 2015, levando informação e esclarecimento sobre diversos temas para toda a população e que consiste na produção e divulgação periódica de vídeos que são disponibilizados
nas redes sociais e no site do IE, sempre com informações confiáveis, linguagem simples e adequada para todos
os públicos. O conteúdo está disponível no site www.institutoequipav.org.br.
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