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Indicação do Interesse Público Envolvido

Área em que se insere a Proposta
42 respostas

Educação
Assistência Social
Cultura
Meio Ambiente
Saúde
7,1%

Esporte
Mobilidade Urbana

64,3%

Outros

Público-alvo predominante da Proposta
42 respostas

Crianças e Adolescentes
Pessoas com Deficiências
16,7%

Idosos
Mulheres

42,9%

População em Geral
Outros

31%

Nome da Proposta
42 respostas

Descrição da Proposta
42 respostas

Promover a inserção da pessoa com de ciência auditiva/surdez na sociedade, garantindo a autonomia e a participação social
efetiva, através de ações a rmativas. (7)
Promover a inserção da pessoa com de ciência auditiva/surdez na sociedade, garantindo a autonomia e a participação social
efetiva, através de ações a rmativas.
(4)
Promover ações de inserção social as pessoas com De ciência, nas mais diferentes áreas, buscando a autonomia e a inclusão
social, garantindo os direitos mínimos de cidadão.
Realizar um programa junto a alunos das escolas municipais que vise ao desenvolvimento da percepção musical e propicie a
iniciação na execução de alguns instrumentos básicos.
Trabalhar com o esporte educacional e cultura disponibilizando aulas de violão e teatro, no intuito de prevenir o uso de álcool e
substâncias psicoativas pelas crianças e adolescentes.
Viabilizar uma academia ao ar livre junto a Associação de moradores, bem como, executar reformas estrutural na sede da
entidade.
Promover a inserção da pessoa com de ciência auditiva/surdez na sociedade, garantindo a autonomia e a participação social
efetiva através de ações a rmativas.
Fornecer aos pacientes de câncer, oriundos do SUS, acompanhamento suplementar ao oferecido pela politica pública de saúde,
com medicação , alimentação especial, além de proporcionar apoio e acompanhamento , através de visitas na oncologia e
domiciliares, e reuniões em grupos de apoio.
Atividade de integração
Garantia de Direitos da Pessoa com De ciência Visual e seus familiares, do município de Carazinho, através de ações que
possam incluir as pessoas com de ciência visual em atividades de desenvolvimento integral da sua autonomia e cidadania,
criar espaços de convivência e fortalecimento de vínculos.
Buscar ações que incentivem a autonomia da pessoa com de ciência física a inserção em atividades de inclusão no mercado
de trabalho, pro ssionalização e quali cação, integração social.
A proposta consiste na execução de projeto de conclusão da sede que permitirá o uso do equipamento pela comunidade do
bairro.
Garantir através de treinos de futsal semanais, garantindo os direitos plenos de cidadania em atividades sociais e desportivas.
Encontros mensais gratuitos/roda de conversa e troca de informação sobre Gestação, parto, pós-parto, amamentação,
maternagem, paternagem e assuntos correlatos.
Promover a garantia de direitos a crianças, adolescentes e suas famílias, as quais encontram-se em situação de risco e
vulnerabilidade social, através de atividades em o cinas, que possibilitem a criação de situações desa adoras, estimulando e
orientando os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no seu
território.
Desenvolver ações intersetoriais de prevenção e redução de danos, bem como realizar atendimento integral a Dependentes
Químicos do sexo masculino, maiores de 18 anos, em sistema de Comunidade Terapêutica, buscando resgatar valores,
relações sociais e formas de enfrentamento desta realidade, proporcionando ações assertivas, respeitando a subjetividade,
individualidade e historicidade de cada usuário, oferecendo atendimento psicossocial, grupo de 12 passos, amor e disciplina,
laborterapia etc. Resgatar e fortalecer os vínculos familiares a m de estimular a participação no processo desses no processo
terapêutico.

A presente proposta tem como objetivo desenvolver atividades voltadas para o atendimento e fortalecimento de familiares de
dependentes químicos no que se refere ao enfrentamento da codependência e todas as fragilidades enfrentadas neste
contexto. Buscar-se-á, o fortalecimento da rede de atendimento, uma vez que a proposta será vinculada ao CRAS de referência
e aos demais equipamentos da Assistência Social do município. No decorrer das atividades serão desenvolvidas ações que
tem como objetivo além do fortalecimento da autonomia, a garantia de direitos e o exercício de cidadania destes sujeitos, na
sua maioria fragilizados pela dependência química de seus familiares.
Minimizar os fatores de risco que interferem no desenvolvimento de crianças e adolescentes que vivem em situação de
vulnerabilidade social, proporcionando aos mesmos espaços de formação/desenvolvimento, integração social e comunitária,
com a garantia de seus direitos e seu fortalecimento enquanto protagonistas no exercício de cidadania.
A SERFO – Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion, entidade civil de utilidade Pública Municipal e Estadual, sem ns
lucrativos, estabelecida nessa cidade em 22/12/1998, vem, executando o projeto Integração desde 15 de Março de 1999. No
ano de 2013 a área de atuação passou para os Bairros Winckler, Esperança e Nova Ouro Preto, executando atividades sociais
em defesas dos direitos humanos.
Este projeto visa assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações
de afetividade, de solidariedade e respeito mútuo;Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos
jovens, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento das crianças e adolescentes e no
fortalecimento de vínculos familiares e sociais; Assegurar espaços de referência para o convívio social, comunitário e o
desenvolvimento de relações afetivas, solidárias e de respeito mútuo; Desenvolver atividades lúdicas, culturais e esportivas,
como formas de expressão, interação, aprendizagem e proteção social de acordo com os interesses e potencialidades; Permitir
na criança e adolescente o sentimento de integração social.
A SERFO – Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion, entidade civil de utilidade Pública Municipal E Estadual, sem ns
lucrativos, estabelecida nessa cidade desde 22/12/1998, vem executando o projeto Sopa Solidária desde o dia 14 de junho de
2010.
Este projeto visa apoiar ações de combate pobreza, através da oferta semanal da SOPA SOLIDÁRIA às famílias
comprovadamente carentes e de pais desempregados; Realizar eventos que possam levar informações complementares
quanto à formação moral e conduta social dos envolvidos;Encontrar soluções práticas para as di culdades do dia-dia dos
envolvidos; Dar apoio a todos que comprovadamente precisarem de amparo alimentar, deixando sempre claro o CARÁTER
TRANSITÓRIO DA AÇÃO; Apoio no fornecimento de transporte e locomoção necessários a busca de emprego, extinguindo-se a
ação a partir do momento da estabilidade social/familiar; Fornecimento de ajuda nanceira para a aquisição de medicamentos
quando não fornecidos pelos órgãos governamentais competentes; Busca de instituições médicas visando a internação e
cirurgia quando necessárias e urgentes.
Este projeto utiliza-se do alimento ofertado, para que se possa ter um contato maior com as famílias atendidas, em especial,
para que se possa adentrar em seus lares, para que se possa saber a realidade e necessidade de cada família, para que se
possam realizar os encaminhamentos devidos juntos aos órgãos competentes doMunicípio;
A SERFO – Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion, entidade civil de utilidade Pública Municipal E Estadual, sem ns
lucrativos, estabelecida nessa cidade desde 22/12/1998, vem, executando o projeto Samaritano desde o dia 15 de fevereiro de
2011.
Este projeto visa promover políticas de prevenção aqueles em situação de risco, no seio da comunidade; contribuindo, dessa
forma para que, tenhamos uma comunidade melhor, mais justa e menos agressiva.Propiciar a ampliação dos serviços de
atenção, orientação, apoio, encaminhamentos, visando a prevenção através de práticas educativas, preventivas e terapêuticas,
alcançando, desta forma, os objetivos a que se propõe o Programa e Projeto em execução. Trabalhar em parceria com Escolas
da Rede Pública e Particular de Ensino, através da 39ª CRE, Secretaria Municipal de Educação (SMEC), COMEN, CETRAT, CMPP,
HCC, ULBRA, UPF, OAB/Carazinho, Brigada Militar, Polícia Civil, Bier Site, Hipster Pub, Hooks e demais casas noturnas; Conselho
Tutelar, Juizado da Infância e Juventude, Empresas de Iniciativa Pública e Privada, Secretaria Municipal de Saúde, Câmara
Municipal de Vereadores, Prefeitura Municipal, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Governo Federal, imprensa escrita,
falada e televisionada, ONGs, grupos de apoio em geral e demais parceiros envolvidos na atenção à dependência química,
violência sexual e desvio comportamental de adolescentes e jovens em Carazinho.
A SERFO – Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion, entidade civil de utilidade Pública Municipal e Estadual, sem ns
lucrativos, estabelecida nessa cidade desde 22/12/1998, vem, executando o projeto Viva Vida desde o dia 15 de dezembro de
2014, através de convênio rmado com Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.
O PROJETO VIVA VIDA, tem por nalidade contribuir com a sociedade carazinhense, como um todo, no que se referem as
medidas socioeducativas para o adolescente em con ito com a Lei.
O propósito da medida socioeducativa deve ser o de possibilitar ao adolescente um despertar para sua responsabilidade social,
proporcionando-lhe um novo projeto de vida que o liberte do submundo do crime e da marginalização, através de sua
reinserção social, familiar e comunitária, que lhe garanta a alimentação, educação, saúde, cultura, lazer, pro ssão, aliados à
realização de atitudes e ações bene ciárias do Estado, sociedade e família em proveito da transformação da realidade do
adolescente em con ito com a Lei.
É possível imaginar a ampliação do exercício dos direitos relacionados no Estatuto da Criança e do Adolescente, concretizandose cada vez mais o comando legal pertinente à proteção integral infanto-juvenil há tanto prometida, e colaborando-se

decisivamente para que a Nação brasileira venha a alcançar um dos seus objetivos fundamentais: o de instalar a partir das
crianças e adolescentes – uma sociedade livre, justa e solidária.
O Projeto Abrigo Social Irmão Athiluz atenderá moradores de rua e pedintes/ mendigos na faixa de 18 a 60 anos, socialmente
excluídos, sem as mínimas condições de desenvolverem, de imediato, o pleno exercício da cidadania, mulheres vitimadas pela
violência no lar e que precisam de um lugar para se abrigar de forma temporária. E ainda, atende pessoas em trânsito para
acompanhar doentes internados no HCC – Hospital de Caridade de Carazinho.
São oferecidos, diariamente, 2 (duas) refeições, café da manhã e janta, higiene pessoal, o cinas pro ssionalizantes e
atendimento psicológico.
Já para as pessoas em trânsito são oferecidos sete dias consecutivos de permanência para acompanhar seus familiares
acamados, com direito a café da manhã e janta, banho, palestras, contando também com apoio psicológico. Considerando o
aumento desse contingente de excluídos na região, este serviço visa compreender o “modus vivendi” dessa população e ainda,
desvendar os fatores que levam a essa situação e o estilo de vida adotado nessas condições peculiares de sobrevivência.
Neste contexto é, que os acadêmicos dos últimos períodos do Curso de Psicologia da UPF, sob a orientação do professor,
atuarão.
É desta forma que a ONG SERFO, assume, mais uma vez, o seu compromisso de servir à comunidade, através do desejo
expresso pelos seus fundadores e propõe integração dessas ações para as áreas de ensino, pesquisa e extensão.
A APASFA resgata, cuida, protege, medica e dá amor a aproximadamente 130 (cento e trinta) cães, os quais foram resgatados
vítimas de maus tratos, abandono e atropelamentos. Apresentamos esta proposta para realização de parceria com o Municipio
visando o recebimento dos recursos necessarios à realização destas ações. Atualmente a Entidade vem atuando com
di culdades devido a contar com poucas doações e tambem poucos voluntários. Necessita de recursos para aquisição de
alimentos, medicamentos e serviço veterinario especializado, pagamento de água e luz, funcionário e tambem melhorar sua
infra estrutura para o acolhimento destes animais e tambem os que, quase diariamente sao abandonados nos portoes da
APASFA, muitas vezes em precario estado de saúde e higiene.
A APASFA é reconhecida como de Utilidade Pública Municipal conforme Lei nº 7.009 de 18 de janeiro de 2010.
Retirar crianças e adolescentes das ruas, principalmente as de situação de risco
Atualmente a sede se encontra com uma obra em andamento, tendo em vista um barranco formado ao lado da sede que corre
o risco de desabamento da casa ao lado, caso a obra não seja concluida
O Clube de Desbravadores, como departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em funcionamento no mundo desde 1950, e
em funcionamento na cidade de Carazinho desde 2015 vem por meio deste buscar auxilio nanceiro para melhor desenvolver
as atividades de cunho social envolvendo crianças entre 10 a 15 anos.
Nós, como grupo organizado, temos por loso a desenvolver nossos juvenis nos âmbitos físico, mental e espiritual/emocional
entre 10 e 15 anos, prosseguindo o desenvolvimento a partir dos 16 anos, sendo acrescentado a liderança aos âmbitos já
citados. Porém nossa realidade nanceira atual é restrita, sendo nossa verba mensal fruto de doações, nos impedindo de
ampliar nosso campo de ação e melhor atender nosso publico alvo. O auxilio nanceiro seria de grande ajuda para
melhorarmos nossa estrutura física, relativa a materiais esportivos, didáticos e de camping, e nossa estrutura humana, relativa
a passeios, palestras, programações externas e estudos.
Em caso de maiores esclarecimentos contatar (054)999666966, com Alice Kaufmann.
O Projeto Conquistar: Gol para vida, na promoção de inclusão e cidadania tem como propósito a inclusão social, a prevenção ao
uso de substâncias psicoativas, a violência, bem como a garantia de direitos fundamentais a todo ser humano, principalmente
no que diz respeito à saúde, educação, cultura, esporte e lazer para os infantes-juvenis de baixa renda de nosso município,
baseado nos valores e princípios cristãos, além disso, contribuindo para fortalecimento do vínculo escolar.
Desta forma, as atividades ocorrem entre participantes, pro ssionais, monitores, familiares e comunidade, os quais se
fundamentam em ações que estimulam o saber coletivo, capacidade grupal, posicionamento do infante/juvenil como agente
atuante da aprendizagem e transformação, na cooperação, na solidariedade, no respeito e valorização da vida. Com o
compromisso pela busca da reversão do quadro de exclusão e vulnerabilidade social em que crianças e adolescentes estão
inseridos.
Acompanhamento 100 por cento de intérpretes em sala
Cursos gratuitos
O Grupo Escoteiro Cônego Sorg, entidade sem ns lucrativos e declarada de utilidade pública pela Lei Municipal nº 8109/2016,
depende dos recursos públicos municipais para atingir o seu propósito de praticar e fomentar o Escotismo no Município de
Carazinho.
Não possui funcionários com vínculo empregatício porque todos os adultos do movimento escoteiro trabalham
voluntariamente.
Sua existência depende desses recursos públicos para fazer frente às despesas ordinárias do dia a dia bem como para dar
continuidade às ações junto à comunidade carazinhense.
Dado o exposto, a meta proposta do Grupo Escoteiro Cônego Sorg para o exercício de 2017, no que diz respeito à subvenção

municipal, é a obtenção de valor su ciente para custeio de despesas anuais de aluguel, contabilidade, transporte para
atividades e aquisição de material su ciente à continuidade de suas atividades junto à comunidade de Carazinho.
Vigilância do aterro, manutenção da cortina vegetal, manutenção do sistema viário interno, manutenção do paisagismo,
manutenção sistema de drenagem super cial, manutenção e limpeza geral da área, manutenção de cercas e portões,
manutenção do sistema de drenagem de chorume e gás.
Realizadas desde meados de 2016, as O cinas de Declamação do CTG Alfredo D'Amore eram destinadas, inicialmente, para o
quadro de declamadores da entidade.
Contudo, observou-se, com o passar do tempo, que o projeto pode crescer ainda mais, trabalhando o desenvolvimento do
público interno da entidade e, quem sabe no futuro, ser aplicado em escolas públicas.
O novo formato do projeto O cinas de Declamação focará no treinamento dos competidores das provas de declamação, mas
agregando exercícios para desenvolver o falar em público.
O novo formato das O cinas de Declamação agregará: educação, conhecimento, cultura e cidadania ativa.

Detalhamento da Proposta

Descrição da Realidade
42 respostas

Inserção da Pessoa com de ciência auditiva/surdez no meio social nas mais diferentes áreas de atuação, garantindo os
direitos de acesso e a autonomia, bem como estabelecendo vínculos. (9)
Inserção da Pessoa com de ciência auditiva/surdez no meio social nas mais diferentes áreas de atuação, garantindo os
direitos de acesso e a autonomia, bem como estabelecendo vínculos (2)
Promover a inserção da pessoa com De ciência no meio social através de ações a rmativas que garanta a inclusão efetiva
deste público.
A educação musical, notadamente da música clássica, mas também de outros gêneros, tem vários propósitos. Ao desenvolver
concentração e atenção a detalhes, contribui para o desenvolvimento de habilidades básicas para a formação curricular normal.
Ao exigir atividades em grupo, habilita as crianças para os futuros desa os pro ssionais, qualquer que venha a ser a sua área
de atuação, onde, cada vez mais, se exigem atividades grupais. Por outro lado, o envolvimento do aluno com atividades
extraclasse, e lúdicas, tem o propósito de viabilizar atividades saudáveis que ocupam o tempo do aluno, afastando-o, ainda que
parcialmente, do cotidiano de violência típico de alguns bairros da cidade.
Estas crianças e adolescentes encontram-se em situação de vulnerabilidade social e estão inseridas em meio aberto em
contato com drogas e drogas, marginalização.
A comunidade do entorno não prática atividades físicas e a sede não possui estrutura adequada para receber os moradores.
Inserção da Pessoa com de ciência auditiva/ surdez no meio social nas mais diferentes áreas de atuação, garantindo os
direitos de acesso e autonomia, bem como estabelecendo vínculos.
O publico alvo, objeto desta proposta, se encontra em extrema vulnerabilidade social, que, ao ser atingida por esta doença,
necessita, além do suporte da política publica de saúde, do apoio e acompanhamento da Liga Feminina, cujo trabalho voluntário
, supre a incapacidade da família, na maioria dos casos totalmente desestruturada, de dar conta de tal demanda. A renda dos
usuários nunca é superior a um salário minimo, sendo, em alguns caos, o doente o provedor da casa.
O desenvolvimento
Promover grupos de convivência e fortalecimento de vínculos, o cinas de atividades práticas, que desenvolvam a quali cação e
pro ssionalização em diferentes áreas, estimulando habilidades e competências, tanto individuais quanto grupais.
Promover o cinas que estimulem habilidades pro ssionais, reconhecendo talentos e superando as limitações.
Conforme dados do censo de 2010, existem cerca de 1606 moradores vivendo nos bairros Planalto e Aeroclube, que não
possuem espaço físico adequado para utilizar.

A necessidade do esporte de inclusão é fundamental, levando o nome do município em todo o estado, através de competições
estaduais, regionais e municipais.
Oferecer informações relacionadas a cuidados e escolhas durante a gestação, parto, pós-parto, cuidados com recém-nascidos
e principalmente incentivo a amamentação. Práticas já incentivadas pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde
e muitas vezes esquecidas ou pouco abordadas por nós pro ssionais da saúde no apoio a população.
Constata-se que a realidade atualmente vivenciada por crianças e adolescentes apresentam aspectos que di cultam o bom
desenvolvimento destes, diante disso entende-se que uma transformação deste contexto seja primordial para que esta
demanda seja amparada de forma mais efetiva e que possam se tornar adultos conscientes, proativos, empáticos, com
habilidades sociais bem desenvolvidas e preocupados com o seu bem estar e com a sociedade. Compreende-se também que é
necessário criar espaços onde seja possível desenvolver trabalhos que deem suporte a essas questões sociais onde estão
inseridos. Assim, projetos sociais que enfocam o serviço de convivência, o fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento do
autoconhecimento e das relações interpessoais, como são realizados pela Associação Servos da Caridade Patronato Santo
Antônio, mostram-se pertinentes e provocadores de mudança no paradigma atual.
A dependência química atualmente pode ser considerada uma crescente demanda em nossa sociedade, a qual afeta não
somente os indivíduos em adicção, como também as famílias. As modalidades de tratamento da drogadição são distintas, que
vão desde a redução de danos até a abstinência total. O município de Carazinho possui algumas alternativas para o
atendimento da demanda, porém por ser uma problemática crescente, onde os índices de violência (homicídios) são cada vez
mais signi cativos, estando relacionados à situações de uso abusivo de substâncias psicoativas e o número envolvidos nesta
demanda cada vez mais alarmante, faz-se necessário fortalecer o atendimento, sendo portanto o tratamento em Comunidade
Terapêutica, uma importante ferramenta de enfrentamento desta realidade, assim como o trabalho voltado para a prevenção e a
redução de danos. O trabalho a ser desenvolvido busca a garantia de direitos, o acesso aos mínimos sociais, o fortalecimento
da autonomia dos sujeitos, o resgate dos vínculos familiares, bem como a recuperação e reestruturação de vida dos usuários
para o pleno exercício de cidadania.
Nos dias de hoje, o assunto em torno da temática drogas estão em alta. Muito se fala sobre as conseqüências que o uso
abusivo de drogas e a dependência química causam ao usuário, como problemas de saúde física e emocional, problemas
sociais, problemas com a lei, entre outros. Mas, sabe-se também que as pessoas envolvidas com usuários abusivos e
dependentes químicos, especialmente familiares e amigos também são afetados de várias formas. Com isto, entende-se que o
atendimento destes familiares, especialmente das mulheres se torna fundamental no enfrentamento desta realidade, onde se
buscarão formas de minimização da codependência e fortalecimento desta demanda.
A proposta busca fundamentalmente retirar as crianças e os adolescentes da situação de risco social, criando oportunidades
para o desenvolvimento pessoal, valorização da identidade, de valores éticos, cidadania e autoestima, auxiliando também na
identi cação de suas potencialidades, por meio de um convívio produtivo e pací co, em que as diferenças individuais são
respeitadas e a garantia e efetivação de direitos são prioridade. Entende-se também que a participação da família é
fundamental, por isso incentiva-se o envolvimento dos pais ou responsáveis no processo de orientação e desenvolvimento dos
seus lhos tornando-os, assim, sujeitos ativos no processo de educação e formação.
O conhecimento da realidade destes Bairros se deve a Entidade já ter desenvolvido um projeto de ação solidária nestes locais
desde 2010. Como é uma área que apresenta problemas de violência, uso de drogas, falta de saneamento básico, a Instituição
SERFO priorizou esta região de abrangência para desenvolver sua atuação de caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e
a rmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades destas crianças, adolescentes e suas famílias.
A opção para atender crianças e adolescentes de 4 a 14 anos também foi por seguir as orientações do Estatuto da Criança e do
Adolescente e pela da Tipi cação Nacional dos Serviços Socioassistencias (documento emitido pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome).
As ações previstas permitirão o alcance dos objetivos propostos através do desenvolvimento de o cinas, que atualmente
acontecem nos sábados pela manhã. A empresa Glória, parceira do projeto desde março/1999, conduz as crianças e
adolescentes do bairro até o local do projeto e vice-versa. Ao chegar ao local às crianças e adolescentes são recepcionados
pelos responsáveis pelo projeto, iniciando as atividades com um momento de espiritualidade e café da manhã, após acontecem
às o cinas e almoço.
As o cinas são realizadas semanalmente, de acordo com a opção de escolha, realizada pelo participante. São duas o cinas por
sábado, sendo elas: o cina de música, culinária, desenho e artes, atividades físicas e esportivas e o cina pedagógica na área
da capoeira.
O planejamento das atividades se realiza mensalmente, devido à adequação dos pro ssionais voluntários com suas atividades
e recursos nanceiros para manter os pro ssionais contratados. A equipe responsável elabora o cronograma das o cinas e
cada o cineiro ca responsável para organizar a atividade do dia, que tem como duração entre 1h e 1h15min para cada o cina,
sendo realizadas no máximo duas o cinas por sábado pela manhã.
Garantir aos envolvidos e seus respectivos familiares acesso a orientação e programa de atendimento e apoio; Atuar com
clareza, transparência e priorizando o atendimento às necessidades de todos aqueles que procuram pelo apoio do PROJETO
SOPA SOLIDÁRIA; Trabalhar em parceria com Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais ligados a AÇÃO SOCIAL e que
envolvam crianças em situação de risco; Trabalhar em parceria com os CONSELHOS MUNICIPAIS preexistentes; Orientar a

família quanto ao interagir e viver em sociedade, respeitando o patrimônio público e suas instituições e, por conseguinte,
respeitar o patrimônio alheio, sua vida e a dos outros.
A Instituição SERFO, vem a 7 anos atuando na prevenção de drogas lícitas e ilícitas, realizando palestras em Escolas Públicas e
Privadas, realizando abordagens nos locais de grande movimentação de jovens e adultos, como por exemplo, praças públicas
da cidade de Carazinho.
Durante o ano de 2016 o PROJETO SAMARITANOS realizou mais de trezentas abordagens, isso sem considerar-se as mais de
trinta palestras preventivas em Escolas, reunindo estudantes dos dois últimos anos do Ensino Fundamental e todos os
matriculados no Ensino Médio de escolas públicas e privadas. Além disso, o Projeto Samaritanos integrou-se ao Projeto
Integração, onde voluntários realizaram mensalmente o cinas que abordaram as temáticas do uso de drogas e outras questões
relacionadas a sexualidade e bullyng.
Sabe-se que as medidas socioeducativas previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) não veem
surtindo o efeito esperado, ou seja, a ressocialização correta dos jovens em con ito com a Lei. Dessa forma, surge a
necessidade da fomentação de um Projeto Social e caz para assim, alcançar a reinserção social dos menores em
cumprimento de medidas socioeducativas no Município de Carazinho, RS. Para que esse objetivo seja alcançado, a SERFO
precisa do apoio dos poderes Jurídico, Social e Governamental em geral, das entidades de classe e grupos sociais, podendo
dessa forma, demonstrar como um Projeto Social bem aplicado, pode in uenciar na vida desses menores em con ito com a Lei
e dessa forma contribuir para termos uma sociedade mais harmoniosa em Carazinho, além de cumprir e fazer cumprir os
deveres, direitos e garantidas assegurarados na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990.
O sistema de proteção integral previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente revela uma preocupação em reeducar e
ressocializar estes agentes. Sendo um dever de toda a sociedade dar auxilio a esses adolescentes, procurando resgatar o
cidadão aprisionado nestes jovens e sofridos seres, dando-lhes o apoio necessário que na maioria das vezes, nunca tiveram,
para podermos deles cobrar algo mais do que uma natural violência daqueles que são, diuturnamente, violentados.
Direcionado a Reinserção Social de Menores em con ito com a Lei, a Instituição SERFO pode contar, a partir do convênio
rmado ano de 2014, com o apoio de seus mais de 300 (trezentos) associados, distribuídos em 05 (cinco) núcleos
assistenciais dela oriundos. Além disso, muitos dos jovens interessam-se pelas demais ações da SERFO, onde passam a
contribuir em paralelo, inclusive com o Projeto Sopa Solidária.
Para a realização deste trabalho, é necessário procurar conhecer os motivos ou causas responsáveis pelo processo de
exclusão social do indivíduo. Processo que culmina com a sua expulsão, pode-se dizer, para as ruas. Além dos fatores que
ocasionam a decisão de morar nas ruas, será traçado per l desses moradores com o objetivo recriar os vínculos familiares
destes e reintegrá-los na família, ou criar mecanismos para que possam retornar para seus lares ou às suas cidades de origem.
Os acadêmicos que participarem deste projeto serão distribuídos conforme escalas feita pelo professor que coordenará o
projeto e ainda terá orientação deste.
Atualmente contamos com canis fora dos padrões exigidos e em quantidade insu ciente para a quantidade de animais
albergados, sendo que esse número está sempre em crescimento devido ao grande abandono existente. Possuímos
assistência veterinária porém não existindo local apropriado para a realização de atendimento dentro das instalações da
Associação. A área onde está instalada a Associação é de 3.400 m2, porem devido a di culdades nanceiras para ampliar e
manter uma infraestrutura adequada as ações da Entidade restam prejudicadas.
Sera oferecido aos integrantes efetivos treinamentos, equipamentos esportivos, como jalecos, calções, camisetas, meias e
tênis, bem como, lanches após os treinos e jogos programados pelo Clube de Regatas Vasco Da Gama ou por outros Clubes ou
Órgãos
Ao ser concluida a obra, a sede sera utilizada pelos moradoresda vila Alegre, bem como a comunidade religiosa, sendo usada
para eventos que servirão de arrecadação de recursos para manutenção da entidade e de outras comunidades
Temos como objeto de atividade no próximo ano o desenvolvimento de afeição ao meio ambiente, através de acampamentos e
atividades em meio a natureza, e desenvolvimento cognitivo e físico dos juvenis, com estudos sobre diversos assuntos, de
escolha dos adolescentes, entre áreas previamente determinadas. Trabalharemos o espiritual/emocional dos jovens através de
conversas e debates de assuntos de escolha deles e apoio emocional.
Nossas atividades serão realizadas, caso haja o apoio nanceiro, para um público maior, com maior estrutura física e com
materiais de melhor qualidades, para assim conseguirmos atingir mais juvenis e conscientiza-los de melhor modo das boas
escolhas que eles podem fazer em suas vidas.
(número abaixo refere-se ao público que buscamos atingir para o próximo ano)
O presente projeto se faz direcionado ao atendimento de crianças e adolescentes vulneráveis ao uso de drogas e diversas
violências, inclusive psicológica, sem distinção de raça, cor e credo religioso, do sexo masculino na faixa etária entre 08 e 17
anos. A maioria dos participantes do projeto provém de famílias carentes e que não possuem condições básicas de lhes
proporcionarem o desenvolvimento integral, por falta de condições nanceiras ou por in uência da marginalidade, drogadição,
desestrutura familiar, gerando assim di culdades de relacionamentos, con itos na escola, algumas das vezes a evasão escolar
e uma triste realidade, a falta de expectativa pessoal e pro ssional.
Nessa perspectiva, o projeto justi ca-se pela necessidade de atividades esportivas, educativas, culturais e lúdicas para com os
atendidos e suas famílias, Almeida, 1998 ressalta que “os seres humanos têm um potencial natural para aprender, expressa

pela curiosidade”. Incentivar isso nos infantes-juvenis cria neles uma vontade ainda maior de aprender e vencer na vida. Através
de práticas esportivas e recreativas fomentamos valores e princípios cristãos, visto a fragilidade dos vínculos familiares, na sua
maioria carentes de proteção e relações afetivas com adultos. Proporcionar o esporte para os atendidos é um meio de se dar
forma a uma fase de preparação para o jogo da vida. (ALMEIDA, 1998)
As crianças e adolescentes são oriundas de alguns bairros do Município de Carazinho como Bairro São Lucas, Boa Vista,
Oriental, São Pedro, Santo Antônio e dos bairros Fey, Cantares, Santa Terezinha e Conceição, ambos de difícil acesso até o
projeto, sendo que ca no outro lado da cidade, onde auxiliamos no transporte dos mesmos.
Alfabetização
Pessoas sem condições nanceiras
O Grupo Escoteiro Cônego Sorg, entidade sem ns lucrativos e declarada de utilidade pública pela Lei Municipal 8109/2016,
congrega crianças e adolescentes de várias escolas e de vários bairros de Carazinho.
Para muitos desses jovens, o Escotismo É A ÚNICA ATIVIDADE QUE PRATICA além da Escola, e o contato com a comunidade
dá-se através do Escotismo, com identidade própria do escoteiro, que é o uniforme e o lenço escoteiro.
Pelo Método Escoteiro esses jovens recebem ensinamentos pára-escolares de técnicas escoteiras, civismo, cidadania, meio
ambiente, espirituralidade e concientização da imporância do voluntariado através das atividades de cunho comunitário,
atividades estas já muito bem reconhecidas pela comunidade carazinhense.
As ações desenvolvidadas pelo GE Cônego Sorg junto à Comunidade têm caráter duplo, ou seja, além de auxiliar o Poder
Público e a comunidade em geral, essas ações visam, também, o crescimento dos jovens escoteiros com o objetivo de inserir
na sociedade uma pessoa melhor, saudável física e moralmente, ciente de suas responsabilidades como cidadão.
O público alvo desta proposta são os jovens e suas familias que frequentam o Grupo Escoteiro Cônego Sorg, bem como a
Entidade em si.
A realidade a ser modi cada, por re exo, é a própria sociedade carazinhense, porque, por óbvio, crianças e adolescentes que
frequentam e participam do Movimento Escoteiro estão longe do alcance das drogas e de outros vícios que possam prejudicar
seu futuro na sociedade e na família.
Dessa forma é que se alcança o objetivo pretendido nesta proposta: Mais Escoteiros, Melhores Cidadãos.
Promover a inclusão social da Associação a trabalho e renda atendendo o interesses do meio ambiente em uma área
municipal.
Inicialmente criado para desenvolver um quadro de declamadores, após a 2ª O cina de Declamação, o CTG Alfredo D'Amore
passou de 2 competidores para 8. Até o nal do ano, contávamos com 15 declamadores, 10 destes participantes do projeto.
Além dos muitos troféus conquistados pelos participantes, o mais destaque se dá à con ança adquirida pelos mesmos, em se
apresentar, em estar diante de plateia, em conseguir se comunicar. Quase a totalidade destes 10 participantes "fugiam" das
oportunidades de se apresentar, demonstrando timidez e medo.
Com o tempo, a meta é expandir o público do projeto para além dos declamadores.
O maior objetivo da entidade, com este remodelamento do projeto, será desenvolver os participantes, principalmente, para o
mundo externo, dando ferramentas para se destacar no meio acadêmico e de trabalho, contribuindo para aumentar a sua
con ança.

Metas Físicas a Serem Atingidas
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Viabilidade
42 respostas

Através de o cinas, grupos de convivência, eventos de quali cação e formação, entre outros. (10)
Através de cursos, o cinas, grupos de convivência, formações, entre outras.
Realização de encontros, duas vezes por semana, com grupos de alunos interessados (tamanho de turmas a de nir e variável
conforme atividades a desenvolver). Encontros poderão ser feitos em até quatro diferentes escolas municipais, que abrigarão
alunos de outras escolas próximas. Os encontros serão mediados por monitores da Orquestra Sinfônica de Carazinho,
habilitados a transmitirem os conhecimentos requeridos, dentro de programação a ser de nida.
O trabalho é desenvolvido mediante o cinas de futebol, futsal, dança/teatro e música através de pro ssionais plenamente
habilitados.
Através da aquisição de materiais de construção e mutirão com a comunidade.
através de o cinas, grupos de convivência, eventos de quali cação e formação, entre outros
através de o cinas, grupos de convivência, eventos de quali cação e formação continuada, entre outros.
Através do repasse de medicação e alimentação aos pacientes cadastrados e seus familiares.
Durante turnos inversos das.atividades pessoais
Através de parcerias que viabilizem o acontecimento das atividades propostas.
através de parcerias que viabilizem a realização das atividades propostas.
Com a disponibilização de recursos será contratado empresa para execução de projeto com o fornecimento de material e mãode-obra.
Através de treinamentos de futsal com professores de Educação Física.
Encontros mensais gratuitos com informações e apoio á mulheres e famílias.
A presente proposta será executada através de o cinas de convivência e fortalecimento de vínculos como: Teatro, Padaria,
Violão, Escolinha de Futebol, Informática e Karatê, ainda realizará atendimentos psicossociais e visitas domiciliares,
considerando usuários do CadÚnico e Programa Bolsa Família como público prioritário.
As atividades serão executadas na estrutura já existente na Instituição, voltada para: grupos especí cos, grupo de apoio
familiar, o cinas de Padaria, Culinária, Música, Horta e Pomar, Metal/Mecânica e atendimentos psicossociais voltados aos
usuários e as famílias.
As atividades serão desenvolvidas em sala própria, através de ações de Culinária, O cina de Costura, O cina de Artesanato,
visando a geração de renda e a inserção ao mundo do trabalho, assim como a realização de Grupos de Fortalecimento,
Atendimento Individual e Psicossocial, Visita Domiciliar, conforme demanda.
A presente proposta será executada através da Escolinha de Futebol, ainda realizará atendimentos psicossociais e visitas
domiciliares, considerando usuários do CadÚnico e Programa Bolsa Família como público prioritário.
Como o projeto já vem sendo desenvolvido desde MARÇO/1999,a Instituição tem a previsão de continuidade através dos
recursos que até então mantinham e ainda colaboram para a manutenção do projeto, ou seja, recebimento de recursos através
do COMDICACAR, da contribuição de doadores anônimos, promoções bene centes, contribuição de participantes/ sócios da
Associação Espírita de Amparo a Infância e adolescência – Veneranda Helena de Andrade – SERFINHO e demais parceiros,
além da parceria ora pleiteada, que tem a nalidade de garantir a expansão do projeto, auxiliando na ampliação do trabalho que
já vem sendo desenvolvido.
Como o projeto já vem sendo desenvolvido desde Junho/2010,a Instituição tem a previsão de continuidade através dos
recursos que até então mantinham e ainda colaboram para a manutenção do projeto, ou seja,da contribuição de doadores
anônimos, promoções bene centes, contribuição de participantes/ sócios da SERFO e demais parceiros, além da parceria ora

pleiteada, que tem a nalidade de garantir a expansão do projeto, auxiliando na ampliação do trabalho que já vem sendo
desenvolvido.
Como o projeto já vem sendo desenvolvido desde Fevereiro/2011,a Instituição tem a previsão de continuidade através dos
recursos que até então mantinham e ainda colaboram para a manutenção do projeto, ou seja, recebimento de recursos através
do COMDICACAR, da contribuição de doadores anônimos, promoções bene centes, contribuição de participantes/ sócios da
SERFO e demais parceiros, além da parceria ora pleiteada, que tem a nalidade de garantir a expansão do projeto, auxiliando na
ampliação do trabalho que já vem sendo desenvolvido.
Como o projeto já vem sendo desenvolvido desde Dezembro/2014,a Instituição tem a previsão de continuidade através dos
recursos que até então mantinham e ainda colaboram para a manutenção do projeto, ou seja,a parceria com diversos
pro ssionais liberais, da contribuição de doadores anônimos, promoções bene centes, contribuição de participantes/ sócios da
SERFO e demais parceiros, além da parceria ora pleiteada, que tem a nalidade de garantir a expansão do projeto, auxiliando na
ampliação do trabalho que já vem sendo desenvolvido.
O sucesso do sistema proposto pelo Projeto Abrigo Social Irmão Athiluz, formatado pela Instituição SERFO, depende da
execução de medidas que forneçam condições reintegrantes ao meio social, em conjunto e com o apoio da sociedade como
um todo e através de convênio com as instituições e também, das políticas públicas que lhe garantam a alimentação,
educação, saúde, cultura, estruturação familiar, pro ssionalização e, principalmente, respeito à dignidade humana. Espaço,
estrutura física e parte do material e mão de obra, a SERFO disponibilizará através da busca de apoio no sentido de conquistar,
através de convênio com o Executivo Municipal, o antigo Albergue, localizado na Rua Vera Cruz, Bairro Princesa, cabendo aos
demais envolvidos, o cumprimento da parcela que suas consciências aprouverem.
Através do abrigamento dos animais, proporcionar alimentação, atendimento veterinario em espaço sico adequado, promover
castrações, campanhas de adoção.
Através de praticas esportivas ou envolvimentos nas ações saudaveis
Sera construido quatro paredes e a cobertura com o recurso publico e participação da comunidade
através da aquisição de materiais didáticos, de camping e esportivos.
Ações
O cinas pedagógicas, recreativas e esportivas.
O cinas artesanais destinadas às mães
Visitas às famílias dos participantes.
Encaminhamentos ao serviço psicológico do projeto e/ou aos diversos serviços existentes no Município.
Encontros re exivos (discipulados) com os atendidos
Eventos e Confraternizações.
Busca de pessoas físicas e jurídicas como parceiros nanceiros de serviços ou de produtos para a Ação social/Projeto.
Cursos pro ssionalizantes (Informática e auxiliar administrativo)
Inscrições de novos integrantes no Projeto.
Encontros de reforço escolar
Campeonatos esportivos Ubabalo Cup Nacional e Atletas de Cristo
Jogos amistosos de futsal e futebol
Capacitações destinadas aos pro ssionais do Projeto, para quali car o processo de mediação junto aos atendidos.
Em sala
Professor
(em complemento ao item acima: 150 famílias).
O valor a ser liberado através desta proposta para Consulta Pública será utilizado/executado para pagamento das despesas de
funcionamento, tais como aluguel, contador, transporte para atividades, aquisição de materiais, literatura escoteira. Esse valor,
em sendo liberado, poderá ser de uma única vez, com posterior prestação de contas mensal ou da forma mais conveniente para
a Administração Municipal, objeto de futuro convênio.
Trabalho de 25 pessoas da associação no setor de triagem e recebimento de RSU municipal.
A viabilidade da nova proposta da O cina de Declamação está através da aquisição de mobiliário e equipamentos para a sala
de estudos. Inicialmente, através da aquisição de uma impressora multifuncional, de armário para guardar materiais, folhas de
ofício, canetas, lápis, borrachas, ...
Demais mobiliários serão utilizados da entidade.
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Prazo de Execução da Proposta
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