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1. PROJETOS EM ANDAMENTO

Projeto: Manutenção e Qualificação do Atendimento do ICI 

Organização social executora: Instituto do Câncer Infantil 

Duração: 2017 a 2019 

Local: Porto Alegre, RS 

Mecanismo de apoio: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Objetivo do projeto:  

Melhorar a qualidade de vida dos pacientes assistidos pelo Instituto e de seus 
familiares em um Centro de Apoio, com suporte de atendimento odontológico, 
nutricional, psicopedagógico, psiquiátrico e assistência social.  

Resultados esperados: 

• Tratamento oncológico para 347 crianças
• Suporte a 694 familiares das crianças atendidas

http://www.ici-rs.org.br/
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Projeto: Prevenindo a Cegueira - Cirurgias de Catarata ao Idoso Carente 

Organização social executora: Fundação Banco de Olhos de Goiás 

Duração: 2017 a 2018 

Local: Goiânia, GO 

Mecanismo de apoio: Fundo Estadual do Idoso  

Objetivo do projeto:  

Viabilizar atendimentos oftalmológicos e cirurgias de catarata para idosos carentes 
acima de 60 anos, prevenindo a cegueira e a deficiência visual, além de fornecer 
óculos no pós-operatório. 

Resultados esperados: 

• Realização de 2.400 consultas oftalmológicas
• Execução de 1.200 cirurgias de catarata
• Entrega de 1.200 óculos no pós-operatório

http://www.fubog.org/
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Projeto: Rastreamento de Mutações nos Genes em Pacientes com Câncer 

Organização social executora:  Instituto do Câncer do Ceará 

Duração: 2017 a 2020 

Local: Fortaleza, CE 

Mecanismo de apoio: Programa Nacional de Apoio à Atenção Onconlógica 
(PRONON) 

Objetivo do projeto: 

Possibilitar a existência de um banco de tumores da população do Ceará que 
permitirá estudos precisos e uma mudança na efetividade do diagnóstico precoce e 
tratamento dos tumores, reduzindo o índice de mortalidade e os custos com os 
tratamentos oncológicos. 

Resultados esperados: 

• Viabilização da existência de tratamento para cerca de 5.000 pacientes e
seus familiares

http://www.icc.org.br/2009/sites/hcc/index.php
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Projeto: Ações Integradas em Deficiência Visual: Família, Saúde e Escola - Ampliar 
o Acesso, Diagnosticar Precocemente e Qualificar o Cuidado 

Organização social executora: Associação Escola Louis Braille  

Duração: 2017 a 2019 

Local: Pelotas, RS 

Mecanismo de apoio: Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde 
(PRONAS/PCD) 

Objetivo do projeto:  

Executar serviços médicos assistenciais por meio da aquisição de equipamentos 
clínicos modernos para realizar um diagnóstico completo de deficiências visuais, 
aumentando as chances de cura ou identificando o melhor tratamento. 
 
 Resultados esperados: 
 

• Disponibilização de serviços oftalmológicos para 700 pessoas até o final do 
projeto 
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Projeto: Ampliação do Atendimento e Qualificação da Ambiência do Centro de 
Reabilitação Vila Clementino 

Organização social executora: AACD 

Duração: 2017 a 2018 

Local: São Paulo, SP 

Mecanismo de apoio: Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde 
(PRONAS/PCD) 

Objetivo do projeto: 

Ampliar o acesso de pessoas com deficiência a procedimentos médico-assistenciais 
atualmente não ofertados via SUS e garantir, por meio dos exames realizados, 
maior precisão na intervenção terapêutica, cirúrgica e/ou na colocação de próteses 
e órteses, obtendo maior efetividade na reabilitação dos pacientes atendidos. 

Resultados esperados: 

• Prestação de serviços para 2.400 pacientes – adultos ou crianças – da rede
SUS

• Realização de 28.361 atendimentos médico-assistenciais

https://aacd.org.br/
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Projeto: Proteção Social à Longevidade - Garantindo e Promovendo o 
Envelhecimento Digno 

Organização social executora: Lar Torres de Melo 

Duração: 2016 a 2017 

Local: Fortaleza, CE 

Mecanismo de apoio: Fundo Municipal do Idoso  

Objetivo do projeto:  

Desenvolver atividades na área da saúde para idosos em situação de 
vulnerabilidade social, além de propiciar melhorias no Lar com a implantação do 
projeto de prevenção de incêndio, energia solar e reforma das instalações elétricas. 

Resultados: 

• Realização de 3.589 consultas médicas e 250 exames laboratoriais
• Melhoria nas condições de permanência no Lar para 220 idosos residentes
• Cerca de 200 participações de idosos em atividades nas áreas recreativa,

laborativa, cognitiva e outras
• Execução de 21 palestras educativas para idosos e equipe multiprofissional

http://www.lartorresdemelo.org.br/
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Projeto: Aquisição de Acelerador Linear 

Duração: 2017 a 2019 

Organização social executora: IBCC  

Local: São Paulo, SP 

Mecanismo de apoio: Programa Nacional de Apoio à Atenção Onconlógica 
(PRONON) 

Objetivo do projeto: 

Financiar a compra de um acelerador linear utilizado no tratamento de câncer. A 
aquisição do equipamento permitirá mais agilidade na realização no tratamento e 
nos atendimentos dos pacientes oncológicos do Sistema Único de Saúde 

Resultados esperados: 

• Melhoria nas condições de atendimento para 21.280 pacientes até o fim do
projeto

• Possibilidade de 35 profissionais da equipe do IBCC obterem insumo para o
desenvolvimento de um trabalho mais adequado

http://www.ibcc.org.br/
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Projeto: Capacitar para Prevenir 

Organização social executora: CAIS 

Duração: 2016 a 2018 

Local: Contagem, MG 

Mecanismo de apoio: Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde 
(PRONAS/PCD)   

Objetivo do projeto: 

Qualificar profissionais da instituição e da rede de saúde regional sobre a prevenção 
do autismo e sobre o diagnóstico precoce no campo da deficiência intelectual, 
ampliando as chances de que as crianças sejam encaminhadas para diagnóstico 
definitivo e tratamentos adequados.  

Resultados: 

• Realização de 6 módulos mensais durante o curso
• Qualificação de 280 profissionais da área da saúde
• Ampliação dos benefícios para todos os nascidos no município de contagem

(em 2014 foram mais de 7.000 crianças)

http://www.cais.org.br/
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Projeto: Capacitar para Prevenir 

Organização social executora: CAIS 

Duração: 2016 a 2019 

Local: Contagem, MG 

Mecanismo de apoio: Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde 
(PRONAS/PCD) 

Objetivo do projeto: 

Desenvolver uma pesquisa clínica voltada para detecção precoce de risco psíquico 
para a deficiência intelectual e autismo em bebês prematuros, avaliando o efeito da 
intervenção realizada pelo programa Acompanhamento de Bebês. 

Resultados: 

• Acompanhamento de 150 bebês
• Mudança no tratamento de bebês prematuros nascidos em todo o país.

Segundo pesquisa da Unicamp de 2014, isso representa 340 mil
nascimentos

http://www.cais.org.br/
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Projeto: Desembola na Ideia 

Organização social executora: AIC 

Duração: 2016 a 2017 

Local: Belo Horizonte, MG 

Mecanismo de apoio: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Objetivo do projeto:  

Promover um programa de atenção psicossocial junto ao adolescente em situação 
de risco social para que cada um deles possa vivenciar um percurso individualizado 
de construção da cidadania ativa. 

Resultados: 

• Publicação e distribuição de 1000 exemplares de um livro para
sistematização das experiências e metodologias desenvolvidas, de modo que
possam ser replicadas

• Produção de uma campanha educativa em saúde que atingirá cerca de 3000
jovens

• Atendimento a 650 adolescentes por meio de diversas atividades
• Atendimento a 200 familiares em atividades grupais voltadas à discussão

das questões ligadas ao relacionamento entre os adolescentes
• Criação, junto a um total de 360 adolescentes atendidos nos Centros

Socioeducativos de Internação Provisória, de um circuito de encontros para
produção artística e mobilização em busca da construção da cidadania

http://aic.org.br/
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Projeto: PADI – Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso 

Organização social executora: Fundação São Francisco Xavier 

Duração: 2016 a 2017 

Local: Ipatinga, MG 

Mecanismo de apoio: Fundo Municipal do Idoso 

Objetivo do projeto:  

Oferecer a uma parcela de idosos assistência qualificada para a promoção da saúde 
por meio de atendimentos multiprofissionais prestados a domicílio, bem como a 
capacitação do cuidador. 

Resultados esperados: 

• Aperfeiçoamento do atendimento a 50 idosos domiciliados
• Benefício a 170 cuidadores e familiares com as capacitações
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Projeto: Centro de Diagnóstico Oncológico Avançado do Pequeno Príncipe 

Organização social executora: Hospital Pequeno Príncipe 

Duração: 2015 a 2017 

Local: Curitiba, PR 

Mecanismo de apoio: Programa Nacional de Apoio à Atenção Onconlógica 
(PRONON) 

Objetivo do projeto: 

Construir um centro de exames e análises para melhoria do diagnóstico, 
prognóstico e tratamento do câncer das crianças e adolescentes pacientes do 
hospital. 

Resultados esperados: 

• Realização, no total, de 3.096 exames e testes laboratoriais

http://pequenoprincipe.org.br/hospital/
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Projeto:	Gerenciamento do Protocolo de Cirurgia Segura Atuando como Barreira de 
Eventos Adversos na Assistência Cirúrgica de Crianças e Adolescentes com Câncer 

Organização social executora: GRAACC 

Duração: 2017 a 2019 

Local: São Paulo, SP  

Mecanismo de apoio: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Objetivo do projeto: 

Oferecer à criança e ao adolescente com câncer uma prática cirúrgica segura, com 
a redução da possibilidade de ocorrência de danos e aumento da segurança na 
realização de procedimentos cirúrgicos. 

Resultados esperados: 

• Assistência a 3.070 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em tratamento
do câncer

https://www.graacc.org.br/
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Projeto:	 Modernização da APAE de Belo Horizonte - Ambientes Adequados e 
Produtivos em Prol da Assistência 

Organização social executora: APAE-BH 

Duração: 2015 a 2017 

Local: Belo Horizonte, MG 

Mecanismo de apoio: Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde 
(PRONAS/PCD) 

Objetivo do projeto: 

Qualificar e ampliar o atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla 
da APAE-BH, através da adequação de espaços físicos. 

Resultados esperados: 

• Ampliação do atendimento para cerca de 450 pessoas

http://www.apaesp.org.br/pt-br/Paginas/default.aspx?gclid=CMG2vcSe29ICFU8EkQodkEkH2A
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2. PROJETOS FINALIZADOS

Projeto: Profissão Beleza  

Organização social executora: Saúde Criança 

Duração: 2016 a 2017 

Local: Rio de Janeiro, RJ 

Mecanismo de apoio: apoio direto 

Objetivo do projeto:  

Profissionalizar mães de crianças com doenças atendidas pela organização social, 
para aumentar sua geração de renda e autoestima.  

Resultados: 

• Formação de 28 mulheres
• Expansão dos benefícios a 175 familiares que passaram a usufruir da renda

gerada pelas mulheres
• Aumento da renda familiar em 58%, em média

http://www.saudecrianca.org.br/
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Projeto: Atendimento Nutricional  

Organização social executora: Saúde Criança 

Duração: 2016 a 2017 

Local: São Paulo, SP 

Mecanismo de apoio: apoio direto 

Objetivo do projeto:  

Atender a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos com o objetivo de garantir a 
evolução do quadro clínico e do estado nutricional adequados para sua idade, de 
modo a combater a desnutrição infantil e promover o desenvolvimento adequado, 
de acordo com suas necessidades em razão de doença específica. 

Resultados: 

• Atendimento a 219 crianças ou adolescentes com transtornos
• Evolução do estado nutricional de 95% dos jovens;
• Inserção de novos alimentos nas dietas de 54% dos beneficiários diretos
• Mudança nos hábitos alimentares de familiares – ao todo foram 1007

impactados

http://www.saudecrianca.org.br/
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Projeto: Lideranças Comunitárias SulAmérica 

Organização social executora: CIEDS 

Duração: 2010 a 2016 

Local: Rio de Janeiro, RJ, e São Paulo, SP 

Mecanismo de apoio: apoio direto Objetivo do 

projeto:  

Capacitar líderes comunitários atuantes do entorno dos prédios da companhia 
para potencializar suas competências. Ainda houve um piloto iniciado com jovens 
da comunidade a fim de desenvolver novas lideranças. 

Resultados: 

• Cerca de 80 organizações sociais envolvidas
• Desenvolvimento de 46 jovens líderes de comunidades
• Capacitação para 35 agentes comunitários do Instituto Pereira Passos (IPP)
• Realização de 14 oficinas e 2 workshops com os jovens
• Organização de 3 visitas técnicas a instituições de ensino e empresariais de

interesse dos jovens

http://www.cieds.org.br/
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Projeto: Diagnóstico Territorial 

Organização social executora: CIEDS 

Duração: 2015 a 2016 

Local: São Paulo, SP 

Mecanismo de apoio: apoio direto 

Objetivo do projeto:  

O objetivo foi realizar o mapeamento no entorno da SulAmérica em Pinheiros para 
que se pudesse conhecer as principais ações econômicas e sociais existentes nas 
comunidades, identificando possíveis campos de atuação sinérgica com esses 
atores. 

Resultados 

• Diagnóstico de 139 entidades públicas, 150 organizações sociais, 43 atores
sociais mobilizadores, 9 arenas de participação 4 seguradoras relevantes

http://www.cieds.org.br/
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Projeto: Saúde Bucal SulAmérica 

Organizações envolvidas: Instituto Dom Bosco e AMAP 

Duração: 2012 a 2015 

Local: São Paulo, SP 

Mecanismo de apoio: apoio direto 

Objetivo do projeto:  

Proporcionar apoio odontológico gratuito para crianças e adultos que vivem nas 
comunidades de risco do entorno da companhia, além de gerar conhecimento sobre 
higiene bucal por meio de palestras. Para a realização do projeto contamos com a 
parceria do Instituto Dom Bosco até 2014 e da Associação Mãe Peregrina (AMAP) a 
partir de 2015.	 

Resultados:	

• Atendimento a 1.000 crianças carentes
• Disseminação do conhecimento sobre a saúde bucal para 3.000 familiares

https://www.idb.org.br/
http://amapsocial.wixsite.com/amap
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Projeto: Craque do Amanhã 

Organização social executora: CIEDS 

Duração: 2014 a 2015 

Local: Rio de Janeiro, RJ 

Mecanismo de apoio: Lei de Incentivo do Esporte 

Objetivo do projeto:  

Desenvolver jovens socialmente, por meio do futebol, fornecendo apoio para o 
desenvolvimento físico, psicológico e social.  

Resultados: 

• Participação de 200 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos em situação de
vulnerabilidade social

http://www.cieds.org.br/
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Projeto:	 Implantação do Serviço de Radioterapia Pediátrica no Novo Anexo do 
Hospital 

Organização social executora: GRAACC 

Duração: 2013 a 2015 

Local: São Paulo, SP  

Mecanismo de apoio: Fundo Municipal de Apoio à Criança e ao Adolescente 

Objetivo do projeto:  

Realizar a compra de um aparelho de alta tecnologia para o tratamento de 
radioterapia a crianças atendidas pelo SUS.  

Resultados: 

• Atendimento a mais de 100 crianças
• Realização de 1394 sessões de radioterapia
• Cerca de 1.280 horas de assistência médica, enfermagem, físicos médicos e

tecnólogos

https://www.graacc.org.br/
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Projeto:	 Atendimento avançado de enfermagem no tratamento de crianças e 
adolescentes com câncer 

Organização social executora: GRAACC 

Duração: 2015 a 2016 

Local: São Paulo, SP  

Mecanismo de apoio: Fundo Municipal de Apoio à Criança e ao Adolescente 

Objetivo do projeto:  

Gerenciar o cuidado de crianças e adolescentes com câncer junto a equipe de 
saúde, promovendo a capacitação de enfermeiros e técnicos de Enfermagem. 

Resultados: 

• Atendimento mensal a 3.070 crianças, garantindo a manutenção do 
quadro de profissionais de enfermagem da organização 
 
 
 

 

 
 

  

https://www.graacc.org.br/
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Projeto:	CACEF Comunidade 

Organização social executora: CACEF 

Duração: 2011 a 2014 

Mecanismo de apoio: apoio direto 

Local: Rio de Janeiro, RJ 

Objetivo do projeto:  

Estimular o desenvolvimento local por meio da inclusão digital e social de pessoas 
de baixa renda e pelo planejamento de um bureau comunitário para geração de 
renda para a organização. Até 2013, o projeto foi coordenado pelo Comitê para a 
Democratização da Informática (CDI). 

Resultados: 

• Capacitação de 585 alunos com aulas do pacote Office, uso da internet e 
multimídia, oferecidas gratuitamente 

  

http://caceffuturo.wixsite.com/cacefsaocarlos
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Projeto: Esporte, Cultura e Arte 

Organização social executora: Instituto Dom Bosco 

Duração: 2012 a 2014 

Local: São Paulo, SP  

Mecanismo de apoio: Fundo Municipal de Apoio à Criança e ao Adolescente 

Objetivo do projeto:  

Promover atividades esportivas, culturais e artísticas para crianças do bairro Bom 
Retiro. 

Resultados: 

• Melhoria na qualidade de vida de 75 crianças e adolescentes

https://www.idb.org.br/
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Projeto:	Multimídia – Ferramentas de Educação 

Organização social executora: Projeto Casulo 

Duração: 2012 a 2013 

Local: São Paulo, SP  

Mecanismo de apoio: Fundo Municipal de Apoio à Criança e ao Adolescente 

Objetivo do projeto:  

Beneficiar jovens e seus familiares por meio de aulas de inclusão digital no 
contraturno escolar. 

Resultados: 

• Desenvolvimento educacional de 90 crianças e familiares

http://projetocasulo.org.br/
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Projeto:	Juventude Ativa – Qualificação Profissional 

Organização social executora: Projeto Casulo 

Duração: 2014 a 2015 

Local: São Paulo, SP  

Mecanismo de apoio: Fundo Municipal de Apoio à Criança e ao Adolescente 

Objetivo do projeto:  
 

Qualificar adolescentes de 15 a 17 anos com ênfase em varejo, preparando-os para 
o mercado de trabalho. 

Resultados: 

• Desenvolvimento profissional de 50 jovens 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://projetocasulo.org.br/
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Projeto:	Formação de Mobilizadores 

Organização social executora: Criança Segura Brasil  

Duração: 2015 a 2016 

Local: São Paulo, SP  

Mecanismo de apoio: Fundo Municipal de Apoio à Criança e ao Adolescente 

Objetivo do projeto:  

Desenvolver um curso on-line para profissionais que trabalham com crianças e 
adolescentes com foco na prevenção de acidentes em diversos cenários. 

Resultados: 

• Participação de 315 pessoas 
• Conclusão de 215 pessoas  
• Desenvolvimento de atividades para 15.049 crianças, adolescentes, pais e 

responsáveis  
• Atendimento a 13 Diretorias Regionais de Ensino de São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://criancasegura.org.br/%E2%80%8E
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Projeto: Reação Olímpico - Ano III 

Organização social executora: Instituto Reação 

Duração: 2013 a 2014 

Local: Rio de Janeiro, RJ 

Mecanismo de apoio: Lei de Incentivo ao Esporte 

Objetivo do projeto:  

Oferecer treinamento esportivo de judô para adolescentes e jovens a partir de 12 
anos para desenvolver atletas de alto rendimento aptos a participar de competições 
oficiais nacionais e internacionais, em duas comunidades do Rio de Janeiro (Rocinha 
e Cidade de Deus). 

 
Resultados: 

• Participação de 200 atletas por mês nas atividades 
• Participação de atletas em 8 torneios nacionais e 14 internacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutoreacao.org.br/
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Projeto: Óleo do Bem SulAmérica 

Organização social executora: Bióleo e COOPAMA 

Duração: 2010 a 2013 

Local: Rio de Janeiro, RJ, e São Paulo, SP 

Mecanismo de apoio: apoio direto 

Objetivo do projeto:  

Instalar 20 postos de coleta de óleo de cozinha usado nas unidades da companhia, 
bem como instituições sociais do entorno e condomínios e casas de colaboradores. 

Resultados: 

• Cerca de 3 mil litros de óleos recolhidos foram transformados em biodiesel

http://www.bioleo.org.br/
http://www.coopama.com/crbst_8.html
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Projeto: Praças da Paz SulAmérica 

Organização social executora: Instituto Sou da Paz 

Duração: 2007 a 2012 

Local: São Paulo, SP 

Mecanismo de apoio: apoio direto 

Objetivo do projeto:  

Promover a participação e a cidadania da população de áreas vulneráveis, 
contribuindo para a transformação positiva dos bairros e das pessoas que neles 
habitam. Ao final do projeto, a metodologia foi transferida para a Secretaria 
Municipal de Habitação de São Paulo (SEHAB-SP), como uma contribuição na 
construção de políticas públicas que visam à redução da violência. 

Resultados: 

• Capacitação de 59 líderes comunitários

• Realização de 75 eventos, atendendo mais de 7.000 pessoas

• Organização dos Festivais Esportivos Praças da Paz em 3
praças de Paraisópolis, beneficiando 2.146 crianças e
adolescentes

• Melhoria da estrutura física de praças públicas em 3 distritos
da cidade: Brasilândia, Lajeado e Jardim Ângelo

http://www.soudapaz.org/



