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ENERGIA SOCIAL

O PROGRAMA
CONCEPÇÃO
O Programa Energia Social teve seu início
em dezembro de 2009 e foi implantado
inicialmente em nove municípios dos
estados de SP, GO, MT e MS.

OBJETIVO

O Programa Energia Social tem seu foco
no desenvolvimento local sustentável,
tendo como objetivo elevar a qualidade
de vida dos municípios, por meio do
modelo de gestão participativa. Além
A iniciativa foi concebida pela Atvos com disso, o programa também objetiva
o objetivo de promover o
melhorar as condições socioeconômicas
desenvolvimento local e a melhoria da
e ambientais das regiões de atuação,
qualidade de vida das comunidades,
integrar e fortalecer os laços da empresa
baseado nos princípios de
com a comunidade, entender as
sustentabilidade.
necessidades e as prioridades locais
para definição dos investimentos do
A base de sustentação para fazer
Programa e promover um maior
acontecer o Programa reside na
conhecimento e maturidade
articulação da gestão participativa, onde da comunidade para a construção do
a empresa, a sociedade civil e o poder
desenvolvimento local baseado nos
público se unem para priorizar as
princípios da Sustentabilidade.
demandas dos municípios.
As principais áreas de investimento em
todos os municípios são: educação
(básica, profissionalizante e ambiental),
desenvolvimento de atividades produtivas,
cultura, saúde, segurança e preservação
ambiental.
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GRANDES NÚMEROS

9 anos de presente em
atuação 11 municípios
OBJETIVO

77
projetos
implantados

1560
eventos
realizados

25,5 milhões
investidos

155 mil
pessoas
beneficiadas

Destaque da Safra
Implementação do Energia Social no polo Eldorado

Sendo o único polo que ainda não
havia aderido ao modelo do Programa
Energia Social, em 2018 o Polo
Eldorado decidiu por implementa-lo
em dois municípios próximos à
unidade: Glória de Dourados e
Deodápolis.
Durante os meses de junho, julho e
agosto, foram realizadas uma séria de
entrevistas estruturadas e individuais,
onde cerca de 42 pessoas da
sociedade civil, comunidade e governo
local, levantaram dificuldades e
prioridades para o município no
momento.
Além disso, foi realizado um estudo de
dados econômicos, sociais, financeiros
e ambientais por uma empresa
parceira que, consolidou todas as
informações coletadas e desenvolveu
um ecomapa dos dois municípios.

Em novembro de 2018, o Polo Eldorado
deu início as atividades do programa
Energia Social na região e realizou
uma semana de encontros nos
municípios de Deodápolis e Gloria de
Dourados (MS).
A primeira Comissão Temática a ser
implementada na região foi a de
Educação e Cultura. Ela prioriza
iniciativas que atuam para o
desenvolvimento local e estejam
diretamente relacionadas aos temas,
como cursos de qualificação
profissional e atividades de promoção
da cultura local, por exemplo. Para
esta fase, foram realizados quatro
encontros, com mais de 100 pessoas
participantes: duas reuniões da
Comissão Temática de Educação e
Cultura de Glória de Dourados e
Deodápolis, onde foram discutidos os
detalhes do primeiro projeto a ser
implantado nos municípios; e duas
solenidades de posse e nomeação dos
membros que participarão da
Comissão Temática nas duas cidades.

Glória de Dourados
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GLÓRIA DE DOURADOS

ATUAÇÃO
GLÓRIA DE DOURADOS

Localizado no estado do Mato Grosso
do Sul possui 10 mil habitantes num
território de 492 km² . De acordo com o
sistema FIRJAN, o Índice de
Desenvolvimento Municipal (IDM) em
sua última atualização (2016)
apresenta um resultado de 0,67, que
representa um desenvolvimento
moderado.
Presente no município desde 2018, o
Energia Social iniciou sua
implementação com a comissão
temática de Educação e Cultura, que
tem o papel de propor projetos
relevantes para o município.

HISTÓRICO

No início do Programa, tanto
a comunidade quanto o governo local
demonstraram grande interesse em
desenvolver projetos relevantes para o
município.

MOMENTO ATUAL

Na safra 18-19, além da chegada do
programa ao município, um novo projeto
foi implementado (Reativação da banda
marcial), com um investimento de R$ 57,3
mil.
O projeto visa reativar a banda marcial
da cidade e com isso, resgatar a cultura
da comunidade e oferecer atividades
musicais para as crianças da região. A
inauguração do projeto deve ocorrer no
segundo semestre de 2019.

Deodápolis
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DEODÁPOLIS

ATUAÇÃO
DEODÁPOLIS
Localizado no estado do Mato Grosso do
Sul, o município de Deodápolis possui 13
mil habitantes num território de 831 km² .
De acordo com o sistema FIRJAN, o
Índice de Desenvolvimento Municipal
(IDM) em sua última atualização (2016)
apresenta um resultado de 0,61, que
representa um desenvolvimento
moderado.

HISTÓRICO

No início do programa, tanto
a comunidade quanto o governo local
demonstraram grande interesse em
desenvolver projetos relevantes para o
município.

MOMENTO ATUAL

Na safra 18-19, além da chegada do
programa ao município, um novo projeto
foi implementado (Cinema Itinerante),
com um investimento de R$ 17,4 mil.

Presente no município desde 2018, o
Energia Social iniciou sua implementação
com a comissão temática de Educação e
Cultura, que tem o papel de propor
O projeto visa oferecer cultura e
projetos relevantes para o município.
entretenimento para a comunidade de
Deodápolis e região.
Sua inauguração deve ocorrer no
segundo semestre de 2019.

Mineiros
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MINEIROS

ATUAÇÃO
MINEIROS

Localizado no estado de Goiás, o
município de Mineiros possui 65 mil
habitantes num território de 9 mil km² .
De acordo com o sistema FIRJAN, o
Índice de Desenvolvimento Municipal
(IDM) apresentou um crescimento de
20% nos últimos 10 anos. Sua última
atualização (2016) apresenta um
resultado de 0,77, que representa um
crescimento moderado.
Presente no município desde a
concepção do programa, o Energia
Social tem forte atuação nas
comissões temáticas de Educação;
Saúde, Segurança e Preservação
Ambiental; Atividades Produtivas e
Cultura, que tem o papel de propor
projetos relevantes para o município.
O destaque dentre as comissões vai
para "Atividades Produtivas", que
possui projetos autossustentáveis e
reconhecidos na região.

HISTÓRICO

No início do Programa, tanto
a comunidade quanto o governo local
demonstraram grande interesse em
desenvolver projetos relevantes para o
município.

MOMENTO ATUAL

Na safra 18-19 um novo projeto foi
implementado (Acreditar na Diversidade).
Atualmente o Programa está em fase de
acompanhamento e monitoramento, com
o objetivo de garantir a efetividade de
100% dos projetos, isto é, que todos eles
sejam autossustentáveis de acordo com
aquilo que foi proposto no projeto inicial,
e aprovado pelo conselho comunitário.
A efetividade do município de Mineiros
atual é de:

60% de
Efetividade
Projetos Efetivos
Projetos não Efetivos

INDICADORES
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Indicadores Acumulados até Mar/19

Projetos
Implantados

10

Mil pessoas
beneficiadas
pelos projetos

8

Milhões Investidos
pela Atvos

4,5
Mil pessoas
beneficiadas por
mobilizações
comunitárias

7

PROJETOS | EDUCAÇÃO
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PROJETOS IMPLANTADOS
Comissão de Educação
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos profissionalizantes, a exemplo de:
mecânico, soldador, caldeireiro, operador
de tratores agrícolas e colhedora de
cana, eletricista, técnicas de vendas,
análise e planejamento financeiro, gestão
de pessoas, atendimento ao cliente,
gestão ambiental, confeitaria, corte e
costura industrial, instalador hidráulico,
informática, entre outros.
PRIMEIROS PASSOS
O projeto visou reformar e ampliar o
CMEI Criança Feliz e o CMEI Noêmia
Ferreira com o objetivo de ampliar oferta
de 168 vagas e oferecer um ambiente
adequado.

MAIS SENTIDO AOS JARDINS
O projeto visou a construção do primeiro
jardim sensorial do estado de Goiás, com o
objetivo de ser um espaço didático,
psicopedagógico e terapêutico para
vivenciar acessibilidade, educação
ambiental, e percepção baseada na
proposta de estímulo aos sentidos.
ACREDITAR NA DIVERSIDADE
O projeto visa a qualificação profissional
de pessoas com o deficiência, com o
objetivo de incluí-los no mercado de
trabalho. Neste caso, 26 alunos foram
qualificados.

PROJETOS | SSPA
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Comissão de Saúde, Segurança e Preservação Ambiental
PGIRS
O plano contemplou o diagnóstico dos
resíduos sólidos, modos de geração,
formas de acondicionamento na origem,
coleta, transporte, processamento,
recuperação e disposição final.
Também foi feito um prognóstico para
resolução dos problemas levantados com
validação pública e efeito de Lei
Municipal ligados à Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
MONITORAMENTO DA
BIODIVERSIDADE
Executar um programa de
monitoramento e conservação da
biodiversidade na região das nascentes
do Rio Araguaia, com monitoramento de
oito espécies da fauna e seu
comportamento com o cultivo da canade-açúcar. Além disso, o projeto teve
como objetivo aproximar a comunidade
local ao Parque Nacional da Emas.

CICLOTURISMO NO PNE
Estruturar a atividade de ciclismo no
Parque Nacional das Emas para incentivar
a visitação, com capacitação de 30 guias
e condutores e abertura de uma trilha
ciclística monitorada com 20 bicicletas.
REABERTURA DO PNE
Reestruturação da infraestrutura,
recuperação de trilhas, criação do plano de
contingência e combate a incêndios e
aquisição de veículo adaptado para
visitação do parque.

PROJETOS | ATIVIDADES PRODUTIVAS

Comissão de Atividades Produtivas
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR
Apoiar a gestão e melhoria de
infraestrutura da Coopermin
(Cooperativa mista de agricultores de
Mineiros e região), para a produção em
escala por meio do Programa de
Assistência Técnica da
Emater/Prefeitura para fornecer
alimentos com alto padrão de qualidade
ao consumidor e para a merenda escolar.
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PROJETOS | CULTURA

Comissão de Cultura
RESTAURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
SANTO AGOSTINHO
Revitalização do Centro Cultural Santo
Agostinho, a fim de incentivar e
promover atividades socioculturais no
município de Mineiros, assim como
transformá-lo em um difusor da cultura
local.
O centro será utilizado para feiras
culturais, apresentações, além abrigar os
grupos culturais do Município,
proporcionando um local adequado para
ensaios e armazenamento de materiais.
O projeto é de grande importância para a
comunidade, pois se trata de um local
que faz parte da história de grande parte
da população.

Aguardando Inauguração

O investimento total do projeto, ultrapassa
1 MILHÃO de reais, e as obras já estão
finalizadas.
Além das apresentações culturais que
ocorrerão no dia da inauguração, há
intenção de realizar um Seminário de
Sustentabilidade, que trará um tema
relevante a ser discutido pela comunidade.
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Perolândia
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PEROLÂNDIA

ATUAÇÃO
PEROLÂNDIA

Localizado no estado de Goiás, o
município de Perolândia possui 3 mil
habitantes num território de 1 mil km² . De
acordo com o sistema FIRJAN, o Índice
de Desenvolvimento Municipal (IDM)
apresentou um crescimento de 27% nos
últimos 10 anos. Sua última atualização
(2016) apresenta um resultado de 0,71,
que representa um crescimento
moderado.

HISTÓRICO

No início do programa, tanto
a comunidade quanto o governo local
demonstraram grande interesse em
desenvolver projetos relevantes para o
município.

MOMENTO ATUAL

Atualmente o Programa está na fase de
acompanhamento e monitoramento, com
o objetivo de garantir a efetividade de
100% dos projetos, isto é, que todos eles
Presente no município
sejam autossustentáveis de acordo com
de Perolândia desde 2012 , o Energia
aquilo que foi proposto no projeto inicial,
Social tem forte atuação nas comissões e aprovado pelo conselho comunitário.
temáticas de Educação; Saúde,
Segurança e Preservação Ambiental;
A efetividade do município
Atividades Produtivas e Cultura, que tem de Perolândia atual é de:
o papel de propor projetos relevantes
para o município.
O destaque dentre as comissões, fica
para "Preservação Ambiental", que possui
projetos autossustentáveis e
reconhecidos na região.

71% de
Efetividade

Projetos Efetivos
Projetos não Efetivos

INDICADORES
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Indicadores Acumulados até Mar/19

Projetos
Implantados

8

Mil pessoas
beneficiadas
pelos projetos

3

Milhões Investidos
pela Atvos

2,2
Mil pessoas
beneficiadas por
mobilizações
comunitárias

5

PROJETOS | EDUCAÇÃO

PROJETOS IMPLANTADOS
Comissão de Educação
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos profissionalizantes, a exemplo de:
mecânico, soldador, caldeireiro, operador
de tratores agrícolas e colhedora de
cana, eletricista, técnicas de vendas,
análise e planejamento financeiro, gestão
de pessoas, atendimento ao cliente,
gestão ambiental, confeitaria, corte e
costura industrial, instalador hidráulico,
informática, entre outros.
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PROJETOS | SSPA
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Comissão de Saúde, Segurança e Preservação Ambiental
PGIRS
O plano contemplou o diagnóstico dos
resíduos sólidos, modos de geração,
formas de acondicionamento na origem,
coleta, transporte, processamento,
recuperação e disposição final.
Também foi feito um prognóstico para
resolução dos problemas levantados com
validação pública e efeito de Lei
Municipal ligados à Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
CONSERVANDO A ÁRVORE NA MATA, A
ÁGUA NO RIO E O HOMEM NA TERRA.
O projeto realizou ações de recuperação
das nascentes do assentamento Três
Pontes a partir de metodologia
participativa, incluindo avaliação
socioambiental e estudo etnoecológico.
Além disso, proporcionou o diálogo e
troca de experiências com os
agricultores assentados sobre a
importância da recuperação e
conservação ambiental das nascentes.
VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS
O projeto foi realizado como segunda
etapa do "Conservando a árvore na mata,
a água no rio e o homem na terra", com o
objetivo de oferecer mudas nativas à
comunidade, possibilitando a continuidade
das ações que possam recuperar as
nascentes da região e reflorestamento de
áreas degradadas.

PLANO DE SANEAMENTO
O plano foi criado com o objetivo de
atender as premissas legais da Politica
Federal de Saneamento Básico através da
criação de instrumentos do
desenvolvimento municipal sustentável,
voltado para o aumento das condições de
salubridade de sua população e,
consequentemente, da qualidade de vida
de seus habitantes.
REVITALIZAÇÃO URBANA
A revitalização urbana foi realizada com o
objetivo de, estimular o crescimento local
com infraestrutura adequada para logística
rodoviária, além de contribuir com a
melhoria da mobilidade urbana.
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PROJETOS | ATIVIDADES PRODUTIVAS E
CULTURA

Comissão de Atividades Produtivas
NÚCLEO DE CORTE E COSTURA
A criação do Núcleo de Corte e Costura,
surgiu para atender uma demanda do
município e geração de renda para 22
mulheres assentadas.
Além da reforma do espaço físico, e
aquisição de máquinas de costura
profissionais, o projeto ofereceu às
mulheres, qualificação de corte e costura
industrial, associativismo e plano de
negócio desenvolvido em parceria com o
Sebrae.

Comissão de Cultura
RADIO COMUNITÁRIA
O projeto visou a estruturação da primeira
rádio comunitária no município de
Perolândia, com o objetivo de atender às
necessidades de veiculação de
informações locais e programação
cultural relevantes à população
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DESTAQUE

Destaque | Mobilizações Comunitária
DIA DAS CRIANÇAS
Em parceria com a prefeitura municipal,
o Polo Araguaia | Perolândia,
criou uma campanha solidária para
arrecadação de brinquedos.
Os brinquedos arrecadados foram
distribuídos às 300 crianças juntamente
com as atividades realizadas pelo
Sesi/Senai, que também foram parceiros
no evento com a realização de diversas
atividades recreativas.

CINE ENERGIA SOCIAL
Sessões de cinema também fizeram parte
da agenda de mobilizações, onde cerca de
100 crianças assistiram filmes e
discutiram sobre um importante tema: a
Inclusão.
O tema foi trabalhado também nas salas
de aula, fortalecendo a sinergia entre a
ação e a agenda escolar.

Caçu
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CAÇU

ATUAÇÃO
CAÇU

HISTÓRICO

Localizado no estado de Goiás, o
município de Caçu possui 15 mil
habitantes num território de 2 mil km².
De acordo com o sistema FIRJAN, o
Índice de Desenvolvimento Municipal
(IDM) apresentou um crescimento de 8%
nos últimos 10 anos. Sua última
atualização (2016) apresenta um
resultado de 0,69, que representa um
crescimento moderado.

No início do programa, tanto a
comunidade quanto o governo local
demonstraram grande interesse em
desenvolver projetos relevantes para o
município.

MOMENTO ATUAL

Atualmente, o Programa Energia Social
está na fase de acompanhamento e
monitoramento, com o objetivo de
garantir a efetividade de 100% dos
projetos, isto é, que todos eles sejam
autossustentáveis de acordo com aquilo
que foi proposto no projeto inicial, e
aprovado pelo conselho comunitário.

Presente no município
de Caçu desde 2012, o Energia Social
tem forte atuação nas comissões
temáticas de Educação; Saúde,
Segurança e Preservação Ambiental;
Atividades Produtivas e Cultura, que tem A efetividade do município de Caçu atual
o papel de propor projetos relevantes
é de:
para o município.
Todos os projetos propostos passam por
aprovação do Conselho Comunitário, que
são compostos por membros do Governo
Local, Comunidade e Prefeitura.

67% de
Efetividade

Projetos Efetivos
Projetos não Efetivos

INDICADORES
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Indicadores Acumulados até Mar/19

Projetos
Implantados

5

Pessoas
beneficiadas
pelos
projetos
600

Milhões Investidos
pela Atvos

1,3

Mil pessoas
beneficiadas por
mobilizações
comunitárias

3

PROJETOS | EDUCAÇÃO
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PROJETOS IMPLANTADOS
Comissão de Educação
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos profissionalizantes, a exemplo de:
mecânico, soldador, caldeireiro, operador
de tratores agrícolas e colhedora de
cana, eletricista, técnicas de vendas,
análise e planejamento financeiro, gestão
de pessoas, atendimento ao cliente,
gestão ambiental, confeitaria, corte e
costura industrial, instalador hidráulico,
informática, entre outros.

AMPLIAÇÃO DA CRECHE VALÉRIA
O projeto visou a ampliação da Creche
Valéria Jaime Peixoto Perillo, resultando
no aumento de 120 novas vagas a serem
ofertadas para a comunidade, e sanando
o déficit existente no município.
ACREDITAR NA DIVERSIDADE
O projeto visou a qualificação de 18
pessoas com deficiência do município de
Caçu, com o objetivo de incluí-los no
mercado de trabalho. Além disso, o
projeto ofereceu um módulo denominado
"Mitos e Verdades" para as empresas da
região, com o propósito de
influenciá-los na inclusão da pessoa com
deficiência.

PROJETOS | SSPA
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Comissão de Saúde, Segurança e Preservação Ambiental
PGIRS
O plano contemplou o diagnóstico dos
resíduos sólidos, modos de geração,
formas de acondicionamento na origem,
coleta, transporte, processamento,
recuperação e disposição final.
Também foi feito um prognóstico para
resolução dos problemas levantados com
validação pública e efeito de Lei
Municipal ligados à Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
VIDA SAUDÁVEL SEM VÍCIO
O projeto visou qualificar agentes de
saúde, sociais e de educação para atuar
junto às comunidades em temas ligados
a vulnerabilidade social com foco em
adolescentes e jovens.

PROJETOS | CULTURA

Comissão de Cultura
PROJETO ARQUITETÔNICO PONTO DE
CULTURA
Elaboração do projeto arquitetônico do
Ponto de Cultura de Sustentabilidade,
que trata-se da proposta para uma
primeira construção sustentável no
município. Possui tecnologias que
envolvem uma perfeita integração com o
meio ambiente, como captação da água
de chuva para reutilização, tratamento
biológico de água, materiais recicláveis e
eficiência energética.
A segunda fase do projeto, que seria a
construção, não foi realizada.
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Cachoeira Alta
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CACHOEIRA ALTA

CACHOEIRA ALTA

ATUAÇÃO

HISTÓRICO

Localizado no estado de Goiás, o
município de Cachoeira Alta possui 12 mil
habitantes num território de 1,6 mil km².
De acordo com o sistema FIRJAN, o
Índice de Desenvolvimento Municipal
(IDM) apresentou um crescimento de
37% nos últimos 10 anos. Sua última
atualização (2016) apresenta um
resultado de 0,74, que representa um
crescimento moderado.

No início do programa, tanto
a comunidade quanto o governo local
demonstraram grande interesse em
desenvolver projetos relevantes para o
município.

Presente no município de Cachoeira
Alta desde 2012, o Energia Social tem
forte atuação nas comissões temáticas
de Educação; Saúde, Segurança e
Preservação Ambiental; Atividades
Produtivas e Cultura, que tem o papel de
propor projetos relevantes para o
município.
O destaque dentre as comissões, fica
para a "Educação", que possui projetos
autossustentáveis e reconhecidos na
região.

Atualmente, o Programa Energia Social
está na fase de acompanhamento e
monitoramento, com o objetivo de
garantir a efetividade de 100% dos
projetos, isto é, que todos eles sejam
autossustentáveis de acordo com aquilo
que foi proposto no projeto inicial, e
aprovado pelo conselho comunitário.

MOMENTO ATUAL

Na safra 18-19, dois novos projetos
foram implementados (Apoio aos
estudantes universitários e Qualificação
de Corte e Costura.

A efetividade do município de Cachoeira
Alta atual é de:

60% de
Efetividade
Projetos Efetivos
Projetos não Efetivos

INDICADORES
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Indicadores Acumulados até Mar/19

Projetos
Implantados

10

Mil pessoas
beneficiadas
pelos projetos

3

Milhões Investidos
pela Atvos

2,3
Mil pessoas
beneficiadas por
mobilizações
comunitárias

5

PROJETOS | EDUCAÇÃO
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PROJETOS IMPLANTADOS
Comissão de Educação
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos profissionalizantes, a exemplo de:
mecânico, soldador, caldeireiro, operador
de tratores agrícolas e colhedora de
cana, eletricista, técnicas de vendas,
análise e planejamento financeiro, gestão
de pessoas, atendimento ao Cliente,
gestão ambiental, confeitaria, corte e
costura industrial, instalador hidráulico,
informática, entre outros.

AMPLIAÇÃO DE CRECHE
Ampliação de estrutura física da creche de
Cachoeira Alta, com o objetivo de
aumentar o número de vagas ofertadas e
melhorar a qualidade do espaço já
existente.

CONSELHO TUTELAR
Construção de uma nova sede para o
conselho tutelar, com o objetivo de
melhorar a qualidade do atendimento
AMPLIAÇÃO DE ESCOLA
realizado no município além de aumentar o
número de famílias atendidas diariamente.
O projeto visou reformar e ampliar a
escola Pedro Ludovico, além de reformar
a cozinha e construir um novo refeitório, APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS
com o objetivo de oferecer um ambiente Apoio no transporte de universitários do
município à universidade situada em Rio
mais adequado para alimentação das
crianças e aumentar o número de vagas Verde, com o objetivo de oportunizar o
ensino superior de qualidade para os
ofertadas do município.
jovens da região
QUALIFICAÇÃO DE CORTE E COSTURA
O objetivo do projeto foi realizar a
qualificação profissional de 45 mulheres
que se encontram em situação de
vulnerabilidade social e ou desempregadas
através de um Curso de Modelagem, Corte
e Costura, propiciando assim a
capacitação da mão de obra local,
favorecendo a geração de emprego e
renda.

PROJETOS | SSPA
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Comissão de Saúde, Segurança e Preservação Ambiental
PGIRS
O plano contemplou o diagnóstico dos
resíduos sólidos, modos de geração,
formas de acondicionamento na origem,
coleta, transporte, processamento,
recuperação e disposição final.
Também foi feito um prognóstico para
resolução dos problemas levantados com
validação pública e efeito de Lei Municipal
ligados à Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
VIDA SAUDÁVEL
Qualificar agentes de saúde, sociais e de
educação para atuar junto às
comunidades em temas ligados a
vulnerabilidade social com foco em
adolescentes e jovens.
O trabalho visou a promoção e
sensibilização para conscientizar e
orientar a relação entre pais e filhos,
jovens e a melhor idade das famílias
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PROJETOS | ATIVIDADES PRODUTIVAS E
CULTURA

Comissão de Atividades Produtivas
RIBEIRÃO DOS PAULAS
Criação de uma horta comunitária, a fim
de gerar renda para pequenos produtores
e garantir o fornecimento de hortaliças
orgânicas para o município, a partir de
implantação de uma horta em 2 hectares.
Além da estruturação do espaço físico,
os produtores passaram por capacitação
sobre o cultivo orgânico de hortaliças.

Comissão de Cultura

PROJETO ARQUITETÔNICO PONTO DE
CULTURA
Elaboração do projeto arquitetônico do
Ponto de Cultura de Sustentabilidade, que
trata-se da proposta para uma primeira
construção sustentável no município.
Possui tecnologias que envolvem uma
perfeita integração com o meio ambiente,
como captação da água de chuva para
reutilização, tratamento biológico de água,
materiais recicláveis e eficiência
energética.
A segunda fase do projeto, que seria a
construção, não foi realizada.

Nova Alvorada do Sul
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NOVA ALVORADA DO SUL

ATUAÇÃO

NOVA ALVORADA DO SUL

HISTÓRICO

Localizado no estado do Mato Grosso
do Sul, o município de Nova Alvorada
do Sul possui 21 mil habitantes num
território de 4 mil km² . De acordo com
o sistema FIRJAN, o Índice de
Desenvolvimento Municipal (IDM)
apresentou um crescimento de 15%
nos últimos 10 anos. Sua última
atualização (2016) apresenta um
resultado de 0,73, que representa um
crescimento moderado.

No início do programa, tanto
a comunidade quanto o governo local
demonstraram grande interesse em
desenvolver projetos relevantes para o
município.

Presente no município de NAS desde
2012, o Energia Social tem forte
atuação nas comissões temáticas de
Educação; Saúde, Segurança e
Preservação Ambiental; Atividades
Produtivas e Cultura, que tem o papel
de propor projetos relevantes para o
município.

MOMENTO ATUAL

Atualmente, o Programa Energia Social
está na fase de acompanhamento e
monitoramento, com o objetivo de
garantir a efetividade de 100% dos
projetos, isto é, que todos eles sejam
autossustentáveis de acordo com aquilo
que foi proposto no projeto inicial, e
aprovado pelo conselho comunitário.
A efetividade do município de Nova
Alvorada do Sul atual é de:

88% de
Efetividade
Projetos Efetivos
Projetos não Efetivos

INDICADORES
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Indicadores Acumulados até Mar/19

Projetos
Implantados

7

Mil pessoas
beneficiadas
pelos projetos

1,5

Milhões Investidos
pela Atvos

3,7

Mil pessoas
beneficiadas por
mobilizações
comunitárias

18

PROJETOS | EDUCAÇÃO

PROJETOS IMPLANTADOS
Comissão de Educação
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos profissionalizantes, a exemplo de:
mecânico, soldador, caldeireiro, operador
de tratores agrícolas e colhedora de
cana, eletricista, técnicas de vendas,
análise e planejamento financeiro, gestão
de pessoas, atendimento ao cliente,
gestão ambiental, confeitaria, corte e
costura industrial, instalador hidráulico,
informática, entre outros.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O Projeto visou, por meio de atividades
de educação ambiental direcionada para
professores, difundir princípios, valores e
práticas para a implantação da nova
Política Nacional de Resíduos Sólidos no
município.
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PROJETOS | SSPA
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Comissão de Saúde, Segurança e Preservação Ambiental
PGIRS
O plano contemplou o diagnóstico dos
resíduos sólidos, modos de geração,
formas de acondicionamento na origem,
coleta, transporte, processamento,
recuperação e disposição final.
Também foi feito um prognóstico para
resolução dos problemas levantados com
validação pública e efeito de Lei
Municipal ligados à Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLINICAS
Reforma da infraestrutura física e
operacional do laboratório de análises
clínicas do município, com o objetivo de
ampliar a capacidade de exames
oferecidos.
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PROJETOS | ATIVIDADES PRODUTIVAS E
CULTURA

Comissão de Atividades Produtivas
HORTAS CIRCULARES
Contribuir com a disseminação de
conhecimentos práticos de produção de
hortas circulares, por meio de um sistema
agroecológico que exclui o uso de
fertilizantes, agrotóxicos e produtos
reguladores de crescimento.

Comissão de Cultura
PONTO DE CULTURA
O Ponto de Cultura de Sustentabilidade
foi a primeira construção sustentável de
NAS. Possui tecnologias que envolvem
uma perfeita integração com o meio
ambiente, como captação da água de
chuva para reutilização, tratamento
biológico de água, materiais recicláveis e
eficiência energética.
ORQUESTRA DE ACORDEOM
Criação de uma orquestra por meio de
oficinas com aulas teóricas e práticas,
proporcionando a sociabilidade,
aprendizado cultural, educacional e
profissional por meio da música.

Teodoro Sampaio

42

TEODORO SAMPAIO

ATUAÇÃO
TEODORO SAMPAIO

Localizado no estado de São Paulo, o
município de Teodoro Sampaio possui 23
mil habitantes num território de 1,5 mil
km². De acordo com o sistema FIRJAN, o
Índice de Desenvolvimento Municipal
(IDM) apresentou um crescimento de
32% nos últimos 10 anos. Sua última
atualização (2013) apresenta um
resultado de 0,73, que representa um
crescimento moderado.

HISTÓRICO

No início do programa, tanto
a comunidade quanto o governo local
demonstraram grande interesse em
desenvolver projetos relevantes para o
município.

MOMENTO ATUAL

Atualmente, o Energia Social está na
fase de acompanhamento e
monitoramento, com o objetivo de
garantir a efetividade de 100% dos
projetos, isto é, que todos eles sejam
autossustentáveis de acordo com aquilo
que foi proposto no projeto inicial, e
aprovado pelo conselho comunitário.

Presente no município de Teodoro
Sampaio desde 2011 , o Energia Social
tem forte atuação nas comissões
temáticas de Educação; Saúde,
Segurança e Preservação Ambiental;
Atividades Produtivas e Cultura, que tem A efetividade do município de Teodoro
Sampaio atual é de:
o papel de propor projetos relevantes
para o município.
O destaque dentre as comissões vai para
"Educação", que possui projetos
autossustentáveis e reconhecidos na
região.

75% de
Efetividade

Projetos Efetivos
Projetos não Efetivos

INDICADORES
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Indicadores Acumulados até Mar/19

Projetos
Implantados

6

Pessoas
beneficiadas
pelos projetos

600

Milhões Investidos
pela Atvos

1,2

Mil pessoas
beneficiadas por
mobilizações
comunitárias

6

PROJETOS | EDUCAÇÃO
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PROJETOS IMPLANTADOS
Comissão de Educação
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos profissionalizantes, a exemplo de:
mecânico, soldador, caldeireiro, operador
de tratores agrícolas e colhedora de
cana, eletricista, técnicas de vendas,
análise e planejamento financeiro, gestão
de pessoas, atendimento ao cliente,
gestão ambiental, confeitaria, corte e
costura industrial, instalador hidráulico,
informática, entre outros.

ACREDITAR NA DIVERSIDADE
O projeto visou a qualificação de 20
pessoas com deficiência do município de
Teodoro Sampaio, com o objetivo de
incluí-los no mercado de trabalho. Além
disso, o projeto ofereceu um módulo
denominado "Mitos e Verdades" para as
empresas da região, com o propósito de
influenciá-los na inclusão da pessoa com
deficiência.

PROJETOS | SSPA E
ATIVIDADES PRODUTIVAS
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Comissão de Saúde, Segurança e Preservação Ambiental
PGIRS
O plano contemplou o diagnóstico dos
resíduos sólidos, modos de geração,
formas de acondicionamento na origem,
coleta, transporte, processamento,
recuperação e disposição final.
Também foi feito um prognóstico para
resolução dos problemas levantados com
validação pública e efeito de Lei
Municipal ligados à Política Nacional de
Resíduos Sólidos.

Comissão de Atividades Produtivas
NUTRIÇÃO ANIMAL
Apoio à cadeia produtiva do leite,
através de implantação de técnicas de
nutrição do gado leiteiro, para
suplementar a alimentação do gado no
período de seca.

PROJETOS | CULTURA

Comissão de Cultura
TRANSFORMANDO A JUVENTUDE COM
ARTE
Promover atividades culturais nas áreas
deTeatro, Dança de rua, Pinhole
(Fotografia), Arte de Rua (Grafite) e
Criação de brinquedos e instrumentos
musicais com sucata, com o objetivo de
resgatar a autonomia social e também a
criatividade, tirando-os dos ambientes
de risco e vulnerabilidade social e trazêlos para um ambiente que ofereça
possíveis benefícios sociais.

PROJETO ARQUITETÔNICO PONTO DE
CULTURA
Elaboração do projeto arquitetônico do
Ponto de Cultura de Sustentabilidade, que
trata-se da proposta para uma primeira
construção sustentável no município.
Possui tecnologias que envolvem uma
perfeita integração com o meio ambiente,
como captação da água de chuva para
reutilização, tratamento biológico de água,
materiais recicláveis e eficiência
energética.
A segunda fase do projeto, que seria a
construção, não foi realizada.
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PROJETOS | DESTAQUE

RECONHECIMENTO
ACREDITAR NA DIVERSIDADE
O projeto "Acreditar na
Diversidade", foi reconhecido pela
segunda vez na sede da ONU em
Nova York, no prêmio "Melhores
Empresas pra trabalhadores com
deficiência", promovido pela
Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência do
Estado de São Paulo. A primeira
vez ocorreu em dezembro de
2016 e a segunda em dezembro
de 2018
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Mirante do
Paranapanema
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MIRANTE DO PARANAPANEMA

ATUAÇÃO
MIRANTE

HISTÓRICO

Localizado no estado de São Paulo, o
município de Mirante do Paranapanema
possui 18 mil habitantes num território de
1,2 mil km². De acordo com o sistema
FIRJAN, o Índice de Desenvolvimento
Municipal (IDM) apresentou um
crescimento de 37% nos últimos 10 anos.
Sua última atualização (2016) apresenta
um resultado de 0,75, que representa um
crescimento alto.

No início do programa, tanto a
comunidade quanto o governo local
demonstraram grande interesse em
desenvolver projetos relevantes para o
município.

MOMENTO ATUAL

Atualmente, o Energia Social está na
fase de acompanhamento e
monitoramento, com o objetivo de
garantir a efetividade de 100% dos
projetos, isto é, que todos eles sejam
autossustentáveis de acordo com aquilo
que foi proposto no projeto inicial, e
aprovado pelo conselho comunitário.

Presente no município de Mirante do
Paranapanema desde 2011, o Energia
Social tem forte atuação nas comissões
temáticas de Educação; Saúde,
Segurança e Preservação Ambiental;
Atividades Produtivas e Cultura, que tem A efetividade do município de Mirante do
Paranapanema atual é de:
o papel de propor projetos relevantes
para o município. O destaque dentre as
comissões vai para "Atividades
Produtivas", que possui projetos
autossustentáveis e reconhecidos na
região.

83% de
Efetividade

Projetos Efetivos
Projetos não Efetivos

INDICADORES
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Indicadores Acumulados até Mar/19

Projetos
Implantados

6

Pessoas
beneficiadas pelos
projetos
400

Milhões Investidos
pela Atvos

1,6

Mil pessoas
beneficiadas por
mobilizações
comunitárias

4

PROJETOS | EDUCAÇÃO
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PROJETOS IMPLANTADOS
Comissão de Educação
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos profissionalizantes, a exemplo de:
mecânico, soldador, caldeireiro, operador
de tratores agrícolas e colhedora de
cana, eletricista, técnicas de vendas,
análise e planejamento financeiro, gestão
de pessoas atendimento ao Cliente,
gestão ambiental, confeitaria, corte e
costura industrial, instalador hidráulico,
informática, entre outros.

PÓS-GRADUAÇÃO EM
PSICOPEDAGOGIA
Pós-graduação para 80 educadores, com
450 horas/aula ministradas por
professores-doutores da Universidade
Cidade de São Paulo (Unicid).

PROJETOS | SSPA E
ATIVIDADES PRODUTIVAS
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Comissão de Saúde, Segurança e Preservação Ambiental
PGIRS
O plano contemplou o diagnóstico dos
resíduos sólidos, modos de geração,
formas de acondicionamento na origem,
coleta, transporte, processamento,
recuperação e disposição final.
Também foi feito um prognóstico para
resolução dos problemas levantados com
validação pública e efeito de Lei
Municipal ligados à Política Nacional de
Resíduos Sólidos.

Comissão de Atividades Produtivas
CASA AMAS
O projeto visou à construção da sede
Casa da A.M.A.S (Associação de Mulheres
Assentadas), uma estrutura física
destinada para atender às necessidades
de lazer, qualificação profissional,
atividades físicas, apoio a saúde,
integração social e geração de renda das
mulheres assentadas. Além disso, oferecer
um lugar acolhedor e prazeroso para as
mulheres e seus familiares, onde poderão
desenvolver projetos com foco em saúde,
cultura e educação, com objetivo de
atender a demanda dos que vivem no
campo.

PROJETOS | CULTURA

Comissão de Cultura

PROJETO ARQUITETÔNICO PONTO DE
CULTURA
Elaboração do projeto arquitetônico do
Ponto de Cultura de Sustentabilidade,
que trata-se da proposta para uma
primeira construção sustentável no
município. Possui tecnologias que
envolvem uma perfeita integração com o
meio ambiente, como captação da água
de chuva para reutilização, tratamento
biológico de água, materiais recicláveis e
eficiência energética.
A segunda fase do projeto, que seria a
construção, não foi realizada.
REVELANDO MIRANTE
Promover a cultura e as manifestações
artísticas realizadas no município. Seis
oficinas culturais gratuitas, abertas à
comunidade, desenvolvimento
de exercícios práticos e atividades
lúdicas a fim de estimular a criatividade,
a autoconfiança e a integração entre os
participantes, além da produção de
trabalhos, formação de um grupo de
patchwork, dois grupos de dança e dois
grupos de teatro para atuarem no
município e se tornarem multiplicadores
da oficina de leitura.
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Alto Taquari
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ALTO TAQUARI

ALTO TAQUARI

ATUAÇÃO

Localizado no estado do Mato Grosso, o
município de Alto Taquari possui 10 mil
habitantes num território de 1,4 mil km².
De acordo com o sistema FIRJAN, o
Índice de Desenvolvimento Municipal
(IDM) apresentou um crescimento de
10% nos últimos 10 anos. Sua última
atualização (2016) apresenta um
resultado de 0,70, que representa um
crescimento moderado.

HISTÓRICO

No início do programa, tanto
a comunidade quanto o governo local
demonstraram grande interesse em
desenvolver projetos relevantes para o
município.

MOMENTO ATUAL

Atualmente, o Programa Energia Social
está na fase de acompanhamento e
monitoramento, com o objetivo de
garantir a efetividade de 100% dos
projetos, isto é, que todos eles sejam
Presente no município de Alto
Taquari desde 2012, o Energia Social tem autossustentáveis de acordo com aquilo
forte atuação nas comissões temáticas que foi proposto no projeto inicial, e
aprovado pelo conselho comunitário.
de Educação; Saúde, Segurança e
Preservação Ambiental; Atividades
Produtivas e Cultura, que tem o papel de A efetividade do município de Alto
Taquari atual é de:
propor projetos relevantes para o
município.

79% de
Efetividade
Projetos Efetivos
Projetos não Efetivos

INDICADORES
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Indicadores Acumulados até Mar/19

Projetos
Implantados

6

Mil pessoas
beneficiadas
pelos projetos

1

Milhões Investidos
pela Atvos

2,2
Mil pessoas
beneficiadas por
mobilizações
comunitárias

4

PROJETOS | EDUCAÇÃO

PROJETOS IMPLANTADOS
Comissão de Educação
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos profissionalizantes, a exemplo de:
mecânico, soldador, caldeireiro, operador
de tratores agrícolas e colhedora de
cana, eletricista, técnicas de vendas,
análise e planejamento financeiro, gestão
de pessoas, atendimento ao cliente,
gestão ambiental, confeitaria, corte e
costura industrial, instalador hidráulico,
informática, entre outros.
QUALIFICA TAQUARI
Realizar turmas de aperfeiçoamento e
qualificação profissional nas áreas de
gestão, tecnologia da informação e
construção civil.
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PROJETOS | SSPA
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Comissão de Saúde, Segurança e Preservação Ambiental
PGIRS
O plano contemplou o diagnóstico dos
resíduos sólidos, modos de geração,
formas de acondicionamento na origem,
coleta, transporte, processamento,
recuperação e disposição final.
Também foi feito um prognóstico para
resolução dos problemas levantados
com validação pública e efeito de Lei
Municipal ligados à Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
CTI NEONATAL
Instalação no Hospital Municipal de dois
novos leitos de CTI Neonatal e dois
leitos para adulto com o objetivo de
atender adequadamente a população
local. Além disso, evitar deslocamento
para outros municípios melhorando os
índices relacionados à mortalidade
infantil na cidade.

MONITORAMENTO DA
BIODIVERSIDADE
Executar um programa de
monitoramento e conservação da
biodiversidade na região das nascentes
do Rio Araguaia, com monitoramento de
oito espécies da fauna e seu
comportamento com o cultivo da canade-açúcar. Além disso, o projeto teve
como objetivo aproximar a comunidade
local ao Parque Nacional da Emas.
SEDE DA PESTALOZZI
Estruturar uma sede adequada para a
adoção dos serviços de atendimento
multidisciplinar à pessoa com deficiência
no município.

Costa Rica
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COSTA RICA

ATUAÇÃO
COSTA RICA

HISTÓRICO

Localizado no estado do Mato Grosso
do Sul, o município de Costa Rica
possui 20 mil habitantes num território
de 4 mil km². De acordo com o sistema
FIRJAN, o Índice de Desenvolvimento
Municipal (IDM) apresentou um
crescimento de 27% nos últimos 10
anos. Sua última atualização (2016)
apresenta um resultado de 0,79, que
representa um crescimento alto.

No inicio do programa, tanto
a comunidade quanto o governo local
demonstraram grande interesse em
desenvolver projetos relevantes para o
município.

Presente no município de Costa Rica
desde 2012, o Energia Social tem forte
atuação nas comissões temáticas de
Educação; Saúde, Segurança e
Preservação Ambiental; Atividades
Produtivas e Cultura, que tem o papel
de propor projetos relevantes para o
município. O destaque dentre as
comissões vai para "Saúde, Segurança
e Preservação Ambiental", que possui
projetos autossustentáveis e
reconhecidos na região.

MOMENTO ATUAL

Atualmente, o Programa Energia Social
está na fase de acompanhamento e
monitoramento, com o objetivo de
garantir a efetividade de 100% dos
projetos, isto é, que todos eles sejam
autossustentáveis de acordo com aquilo
que foi proposto no projeto inicial, e
aprovado pelo conselho comunitário.
A efetividade do município de Costa
Rica atual é de:

93% de
Efetividade
Projetos Efetivos
Projetos não Efetivos

INDICADORES
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Indicadores Acumulados até Mar/19

Projetos
Implantados

15

Mil pessoas
beneficiadas
pelos projetos

9

Milhões Investidos
pela Atvos

2,5
Mil pessoas
beneficiadas por
mobilizações
comunitárias

11

PROJETOS | EDUCAÇÃO
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PROJETOS IMPLANTADOS

Comissão de Educação

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos profissionalizantes, a exemplo de:
mecânico, soldador, caldeireiro, operador
de tratores agrícolas e colhedora de
cana, eletricista, técnicas de vendas,
análise e planejamento financeiro; gestão
de pessoas; atendimento ao Cliente,
gestão ambiental, confeitaria, corte e
costura industrial, eletricista, instalador
hidráulico, informática, entre outros.
ACREDITAR NA DIVERSIDADE
O projeto visou a qualificação de
16 pessoas com deficiência do município
de Costa Rica, com o objetivo de incluílos no mercado de trabalho. Além disso, o
projeto ofereceu um módulo denominado
"Mitos e Verdades" para as empresas da
região, com o propósito de influenciá-los
na inclusão da pessoa com deficiência.

CANTINHO ACOLHEDOR
Aquisição de móveis e equipamentos
para adequação do espaço a ser
reformado do Centro de Educação
Infantil Sonho Meu, com o objetivo de
oferecer um ambiente acolhedor para
favorecer o aprendizado das crianças.

PROJETOS | SSPA
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Comissão de Saúde, Segurança e Preservação Ambiental
PGIRS
O plano contemplou o diagnóstico dos
resíduos sólidos, modos de geração,
formas de acondicionamento na origem,
coleta, transporte, processamento,
recuperação e disposição final.
Também foi feito um prognóstico para
resolução dos problemas levantados com
validação pública e efeito de Lei
Municipal ligados à Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
DOAÇÃO DE AMBULÂNCIA
Doação de ambulância para a fundação
hospitalar do município a fim de melhorar
a qualidade do transporte de pacientes.
VIVEIRO DE MUDAS
Estruturação do viveiro municipal para a
produção de mudas nativa, com o
objetivo de incentivar o plantio de mudas
nativas na região.

MATERIAIS HOSPITALARES
Doação de materiais hospitalares com o
objetivo de melhorar a qualidade do
atendimento realizado na Fundação
Hospitalar do município.
AMPLIAÇÃO DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR
Ampliação e Readequação da
infraestrutura da Fundação Hospitalar de
Costa Rica, além de qualificar no
atendimento de pacientes críticos,
gestantes, internações clínicas e
cirúrgicas.
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
Construção de um Núcleo de Mediação
no município e formação de 30
mediadores civís voluntários para atuar
em questões de conflito social.

PROJETOS | SSPA
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Comissão de Saúde, Segurança e Preservação Ambiental

MONITORAMENTO DA
BIODIVERSIDADE
Executar um programa de
monitoramento e conservação da
biodiversidade na região das nascentes
do Rio Araguaia, com monitoramento de
oito espécies da fauna e seu
comportamento com o cultivo da canade-açúcar. Além disso, o projeto teve
como objetivo aproximar a comunidade
local ao Parque Nacional da Emas.
MOVA-SE
Construção de uma nova sala de
fisioterapia na APAE de Costa Rica, com
o objetivo de ampliar o número de
pessoas atendidas e melhorar a
qualidade no atendimento.

OFICINA DOS SONHOS
Adequação física e na gestão do
projeto existente "Oficina dos Sonhos"
e integração com a "Oficina de Artes",
regularizando os espaços para uso de
crianças, adolescentes e jovens.
Inserir os adolescentes em conflito
com a lei em atividades
artísticas e ações socioeducativas,
oferecendo-lhes oportunidade de
reinserção social.
FLORESTINHA
Implantação do Núcleo “Florestinha”
para a promoção de Educação
Ambiental na região, trabalhando com
crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade social.

PROJETOS | CULTURA
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Comissão de Cultura
CANTIGAS E CIRANDAS
Produção de um livro e um CD sobre
cantigas, cirandas, histórias e contos
tradicionais da região de Costa Rica (MS). A
tiragem de 2 mil exemplares foi
disponibilizada gratuitamente aos
professores da rede pública municipal e
estadual.
AUDITÓRIO AMBIENTAL
Construção de um Auditório Cultural e
Ambiental para realização de eventos
culturais e relacionados à preservação
do Meio Ambiente., além
de proporcionar à comunidade um
espaço para uso múltiplo, disseminando
informações sobre cultura e meio
ambiente dentro de uma área de
conservação.

ENGAJAMENTO

Destaque

No dia 08 de março de 2019 (Dia
internacional de mulher), a Atvos
promoveu uma mobilização comunitária
em 7 municípios, que reuniu mais de 1,5
mil pessoas.
O Juntos com El@s, contou com a
participação de integrantes, moradores
e líderes comunitários.
A proposta principal do encontro, foi
falar sobre a equidade de gênero, e a
inclusão da mulher no mercado de
trabalho por meio de rodas de diálogos
mediadas por Jovens Atvos, (que
anteriormente foram desafiados a
desenvolver projetos sobre a equidade
de gênero no Projeto Desafio
Sustentável).
Além disso, a equidade de gênero é um
valor para a Atvos e um dos Objetivos
para o Desenvolvimento Sustentável
(ODS) promovidos pela Organização
das Nações Unidas (ONU) em todo o
mundo.

“Foi uma experiência diferenciada.
Sabemos que todos devem ter as
mesmas oportunidades e ficamos muito
satisfeitos de ver que toda a sociedade
está engajada em evoluir neste
caminho”, explica Mônica Alcântara,
nossa gerente de Sustentabilidade.

ODS - PACTO GLOBAL
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OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
O que são os ODS

Em setembro de 2015, líderes
mundiais reuniram-se na sede da
ONU, em Nova York, e decidiram
um plano de ação para erradicar
a pobreza, proteger o planeta e
garantir que as pessoas
alcancem a paz e a prosperidade.
Desse encontro surgiu a Agenda
2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, a qual contém o
conjunto de 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS) divididas em 169 metas.

Energia Social

Além dos impactos positivos, o
Programa Energia Social também
está em linha com as metas
definidas em 2015 no acordo global
em prol do desenvolvimento
sustentável dos municípios onde a
empresa está inserida.

ODS - ENERGIA SOCIAL

RELAÇÃO DOS PROJETOS COM OS ODS
Ampliação do "Saúde da Família" - URC
Ampliação Hospitalar - UAT/UMV/UCR
Doação de Ambulância - UCR
Laboratório de Análises Clínicas - UCR
CTI Neonatal - UAT
Vida Saudável - URC
Sede da Pestalozzi - UAT
Ciclismo no PNE - UMV
Mova-se APAE - UCR
Qualificação Profissional - TODAS
Creche Municipal - URC
Revelando Mirante - UCP
Cantigas e Cirandas - UCR
Psicopedagogia - UCP
Ampliação Escola Pedro Ludovico - URC
Educação Ambiental nas Escolas - USL
Transformando a Juventude com Arte - UCP
Primeiros Passos - UMV
Cantinho Acolhedor - UCR
Oficina dos Sonhos - UCR
Florestinha - UCR
Conselho Tutelar - URC
Ampliação Creche Valéria Perillo - URC
Plano de Saneamento Ambiental - UAE
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ODS - ENERGIA SOCIAL

RELAÇÃO DOS PROJETOS COM OS ODS
Mais sentido aos jardins - UMV
Acreditar na diversidade - UCP/UCR/UMV

Ponto de Cultura | Projeto - UCP/URC
PGIRS - TODAS
Reabertura do PNE - UMV
Nutrição Animal - UCP
Fortalecimento da Agricultura Familiar - UMV
Núcleo de Corte e Costura - UAE
Hortas Circulares - USL
Horta Ribeirão dos Paulas - URC
Orquestra de Acordeom - USL
Rádio Comunitária - UAE
Centro Cultural Santo Agostinho - UMV
Auditório Ambiental Parque Sucuriú - UCR
Mediação de Conflitos - UCR
Casa AMAS - UCP
Revitalização Urbana - UAE
Qualificação em Corte e Costura - URC

Monitoramento da Biodiversidade - UMV/UAT/UCR
Adequação do Viveiro - UCR
Recuperação das Nascentes - UAE
Viveiro Municipal de Mudas - UAE
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