O projeto “Lideranças Comunitárias SulAmérica”, iniciado em 2010,
capacitou líderes atuantes do entorno dos prédios da companhia do Rio de
Janeiro e de São Paulo, envolvendo quase 80 organizações desde o início
do projeto. Em 2014, desenvolvemos um projeto piloto no Rio de Janeiro
com foco em 46 jovens líderes de comunidades para refletir sobre futuro e
competências, além de uma capacitação especial para 35 agentes
comunitários do Instituto Pereira Passos (IPP). Nosso parceiro social para
esse projeto foi o Centro Integrado de Estudos e Programas de
Desenvolvimento Sustentável (CIEDS). Em 2015, demos continuidade ao
projeto piloto iniciado com os jovens e tivemos mais 14 oficinas, dois
workshops e três visitas técnicas a instituições de ensino e/ou
empresariais.
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A SulAmérica apoiou no ano de 2015 o Lar Torres de Melo, localizado em
Fortaleza, através da Lei nº 12.213/2010 que instituiu o Fundo do Idoso, para
o desenvolvimento do projeto “Proteção social à longevidade: garantindo e
promovendo o envelhecimento digno”, que irá manter e aprimorar as
atividades do acolhimento de longa permanência” do Lar para seus 223
residentes durante 12 meses, por meio da compra de novos equipamentos,
custeio de profissionais e atenção integral aos beneficiários nos âmbitos da
alimentação, assistência social, moradia e atenção à saúde (fisioterapia,
nutrição, terapia ocupacional, atendimento médico e farmacológico).
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A SulAmérica apoiou no ano de 2015 o Instituto Brasileiro de Controle do
Câncer, localizado em São Paulo, por meio do Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (PRONON). O apoio financiará 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, sendo
atendidos.56 pacientes por dia durante 19 meses.

Em 2015, o Centro de Atendimento e Inclusão Social (CAIS), de Minas
Gerais, teve dois projetos selecionados pela SulAmérica por meio do
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência
(PRONAS/PCD). São eles:
 Capacitar para Prevenir: Durante 24 meses, o projeto capacitará 280
profissionais da rede referenciada do CAIS para avaliação de risco
psíquico e da deficiência intelectual e autismo em bebês e realização do
diagnóstico.
 Riscos para a deficiência intelectual e do transtorno do espectro do
autismo e a intervenção a tempo para bebês prematuros: projeto que
desenvolverá durante 36 meses uma pesquisa clínica voltada para
detecção precoce de risco psíquico para a deficiência intelectual (DI) e
transtorno do espectro do autismo (TEA) em 150 bebês prematuros.
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A Associação Imagem Comunitária (AIC) foi uma das ONGs apoiadas pela
SulAmérica em 2015. O projeto, por meio da Lei Federal nº 8.069/90 que
institui os fundos municipais, estaduais e nacional para a garantia dos direitos
da criança e do adolescente, envolve educação para a saúde, atendimento
clínico e grupos terapêuticos oferecidos aos adolescentes e suas famílias,
conjugados a uma série de atividades educativas, com vistas à atenção
integral, beneficiando diretamente 650 jovens e indiretamente 3.000 pessoas
por ano durante 36 meses.

A organização social Saúde Criança foi apoiada em 2015 pela SulAmérica
por meio do Projeto Projeto Geração de Renda que ocorrerá no Rio de
Janeiro. Essa iniciativa proporcionará o desenvolvimento de 275 mulheres
em situação de vulnerabilidade com um filho doente oriundo de uma unidade
pública de saúde. A unidade de São Paulo também será beneficiada por meio
do Projeto Atendimento Nutricional que tem por finalidade combater a
desnutrição infantil. Sob a orientação de nutricionistas, serão oferecidos leites
especiais para a alimentação infantil e cada família será orientada para a
reeducação alimentar. Essas ações têm como objetivo garantir a evolução do
quadro clínico e do estado nutricional adequado para a idade da criança
atendida. No total, serão 120 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos
atendidos..
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Em cooperação com o Centro Integrado de Estudos e Programas de
Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), a SulAmérica apoiou em 2015 a
realização em 2016 de um “Diagnóstico Territorial”. O objetivo foi realizar o
mapeamento de dados no entorno da SulAmérica em Pinheiros – bairro de
São Paulo – para que se pudesse conhecer as principais ações econômicas
e sociais existentes nas comunidades. As ações abrangeram lideranças
comunitárias, escolas públicas, poder público, empresas, comunidades e
postos de saúde.

O projeto “Saúde Bucal SulAmérica” ocorre desde 2012 e tem como
objetivo dar 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. Desde seu início,
o projeto teve mais de 1.000 beneficiários diretos e em torno de 3.000
indiretos. 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.
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O projeto “Craque do Amanhã”, apoiado via Lei de Incentivo do Esporte
(Lei nº 11.472/2007),em parceria com o Centro Integrado de Estudos e
Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), tem como foco o
desenvolvimento social por meio do futebol. Toda sua metodologia é
orientada a partir das premissas da UNICEF, presentes no Guia de Esporte
e Cidadania. O projeto é realizado na quadra de futebol da Associação de
Moradores do Morro do Escondidinho, no Rio de Janeiro. Cerca de 200
crianças e adolescentes de 9 a 17 anos em situação de vulnerabilidade
social participam do projeto, recebendo apoio para o desenvolvimento
integral (físico, psicológico e social) e para a melhoria da qualidade de vida
de suas famílias. Para conhecer mais sobre o projeto, visite o site do
Craque do Amanhã.

.
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A SulAmérica é parceira desde 2012 do Grupo de Apoio ao Adolescente e
à Criança com Câncer (GRAACC) e apoia três projetos executados pela
organização, por meio da Lei do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente (FUMCAD) do Município de São Paulo.
São eles:






Implantação do serviço de radioterapia pediátrica no novo
anexo do hospital (Radioterapia), por meio do apoio financeiro
para a compra de um aparelho de alta tecnologia, que possibilitou o
atendimento de 160 crianças no ano de 2014.
Atendimento avançado de enfermagem no tratamento de
crianças e adolescentes com câncer (Enfermagem), que atendeu
mais de 3.000 crianças no ano de 2014, garantindo a manutenção
do quadro de profissionais de enfermagem da organização.
Gerenciamento do protocolo de cirurgia segura atuando como
barreira de eventos adversos na assistência cirúrgica de
crianças e adolescentes com câncer (Centro Cirúrgico), com
realização de mais de 1.600 cirurgias em 2015.
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A SulAmérica apoiou de 2011 a 2014 o Centro de Atividades Comunitárias
Esperança do Futuro (CACEF), que atende cerca de 100 crianças de dois
a 14 anos do Complexo São Carlos, comunidade localizada no entorno da
matriz da SulAmérica no Rio de Janeiro. O projeto CACEF Comunidade
estimulou o desenvolvimento local por meio da inclusão digital e social de
pessoas de baixa renda e do planejamento de um bureau comunitário para
geração de caixa para a organização. Até 2013, o projeto foi coordenado
pelo Comitê para a Democratização da Informática (CDI). Desde o início do
projeto foram capacitados 585 alunos com aulas do pacote Office, uso da
internet e multimídia oferecidas gratuitamente.
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A SulAmérica é parceira desde 2012 do Instituto Dom Bosco, bairro Bom
Retiro, em São Paulo, quando apoiou três projetos executados pela
organização, por meio da Lei do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente (FUMCAD), do Município de São Paulo.
São eles:




Brincando e Resgatando a Literatura e os Costumes Regionais
do Brasil, que visa promover o respeito à diversidade cultural a 120
crianças e adolescentes de 10 a 15 anos
Esporte, Cultura e Arte; que proporciona uma melhoria da
qualidade de vida de 75 crianças e adolescentes com a promoção
de atividades esportivas, culturais e artísticas
Empreendedores Ambientais, que busca a promoção de ideias,
planejamentos e projetos que possam ser aplicados em prol do meio
ambiente.
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A SulAmérica é parceira desde 2011 do Projeto Casulo, localizada na
Comunidade Real Parque, no entorno do prédio da SulAmérica de São
Paulo, e apoiou dois projetos executados pela organização, por meio da
Lei do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD), no
Município de São Paulo. São eles:



Multimídia – Ferramentas de Educação, realizado em 2012,
beneficiou 90 jovens e seus familiares por meio de aulas de inclusão
digital no contraturno escolar.
Juventude Ativa – Qualificação Profissional, realizado no ano de
2014 com o objetivo de qualificar 50 adolescentes de 15 a 17 anos
com ênfase em varejo, preparando-os para o mercado de trabalho.

10

A SulAmérica é parceira desde 2013 da Criança Segura Brasil e apoia um
projeto social que será executado pela organização, por meio da Lei do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD), do Município de
São Paulo. O projeto Formação de Mobilizadores tem como objetivo
desenvolver um curso on-line para 300 profissionais que trabalham com
crianças e adolescentes com foco na prevenção de acidentes nos mais
diversos espaços da sociedade brasileira.

A SulAmérica é parceira desde 2014 da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Belo Horizonte (APAE-BH) e apoia o projeto social
executado pela organização, por meio da Lei nº 12.715/2012, do Ministério
da Saúde que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde
da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD). O projeto Modernização da
APAE de Belo Horizonte: Ambientes adequados e Produtivos em prol
da Assistência, iniciado em setembro de 2015,, tem como objetivo
qualificar e ampliar o atendimento a 200 pessoas com deficiência
intelectual e múltipla da APAE-BH, através da adequação de espaços
físicos individuais e coletivos.
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A SulAmérica é parceira desde 2014 da Fundação São Francisco Xavier,
localizada em Ipatinga (MG), e apoia um projeto social que será executado
pela organização por meio da Lei nº 12.213/2010 – Lei do Idoso. O
Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso (PADI) que consiste em
garantir a 500 idosos oportunidades e facilidades para preservação de sua
saúde – física e mental – por meio de atendimentos multiprofissionais
ministrados nos domicílios dos beneficiados. A Previsão do início do
projeto é para o segundo semestre de 2016.

A SulAmérica é parceira desde 2014 do Hospital Pequeno Príncipe,
localizado em Curitiba (PR), e apoia um projeto social que será executado
pela organização, por meio da Lei nº 12.715/2012, do Ministério da Saúde
que instituiu Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
(PRONON). O projeto Centro de Diagnóstico Oncológico Avançado do
Pequeno Príncipe trata da criação de um centro de exames e análises
para melhoria do diagnóstico, prognóstico e tratamento do câncer das
3.096 crianças e adolescentes pacientes do hospital. A previsão do início
do projeto é para abril de 2016.
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O projeto Reação Olímpico - Ano III, realizado pelo Instituto Reação, foi
apoiado em 2012 pela Lei de Incentivo do Esporte (Lei 11.472/2007) e
ofereceu 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. Ocorreu em duas
comunidades do Rio de Janeiro (Rocinha e Cidade de Deus) e beneficiou
diretamente 200 atletas por mês entre junho de 2013 e junho de 2014.

O projeto Óleo do Bem SulAmérica (2010 a 2013) teve como objetivo
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. Todo o óleo coletado (quase três mil litros) foi
transformado em biodiesel (parceria com a Bióleo em São Paulo) ou sabão
ecológico (parceria com a COOPAMA no Rio de Janeiro), contribuindo
diretamente para a preservação do meio ambiente.
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O projeto em parceria com o Instituto Sou da Paz revitalizou de 2007 a
2012, de forma participativa, três praças em São Paulo, além de capacitar
59 líderes comunitários e realizar 75 eventos, atendendo mais de sete mil
pessoas. Em 2012, atividades esportivas foram levadas às comunidades
das três praças de Paraisópolis, bairro de São Paulo, beneficiando 2.146
crianças e adolescentes por meio dos Festivais Esportivos Praças da
Paz. Ao final do projeto, a metodologia foi transferida para a Secretaria
Municipal de Habitação de São Paulo (SEHAB-SP), como uma contribuição
da SulAmérica e do Instituto Sou da Paz na construção de políticas
públicas que visam a redução da violência.
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