Programa InterAção
O conceito de responsabilidade social
é levado muito a sério na ArcelorMittal
Tubarão. Faz parte das premissas da empresa
estar junto às comunidades onde está
inserida, contribuindo com a cidadania, a
inclusão social e muita transformação.
O Programa InterAção, criado com o
objetivo de fortalecer o relacionamento
com as comunidades e aproximar a
empresa dos moradores locais, reúne
vários projetos sociais com enfoque nas
áreas de desenvolvimento comunitário,
educação, saúde, cultura e esporte.
Reunimos nesta publicação os projetos
que terão o apoio da empresa no
biênio 2019/2020, selecionados
a partir de edital público.
Conheça os projetos, divulgue e participe
das ações apresentadas. Todas elas têm
um objetivo em comum: transformar a
realidade das pessoas e, assim, contribuir
para uma sociedade mais sustentável.

Conheça os projetos
Arte e Dança
As Vantagens de Permanecer na Escola
Classe Hospitalar “Canto do Encanto”
Espaço Saúde
Massoterapia – Mãos que Trabalham
Práticas corporais de atenção e cuidado em saúde
para pessoas com deficiência e seus familiares
Programa Bom Aluno Capixaba
Projeto Canções
Projeto Construindo Campeões
Projeto Gastrolar
Projeto Sacada Cidadã
Projeto Saúde é para Todos

Arte e Dança

[ Leveza gera acessibilidade ]

O Projeto Arte e Dança, da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais da Serra (APAE Serra) tem como objetivo promover
ações socioeducativas, por meio do canto e da dança, para
crianças e adolescentes com deficiência física e/ou intelectual que
vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Em 2019, o projeto vai beneficiar 100 crianças e adolescentes
com idade entre 7 e 17 anos, além de envolver os familiares em
atividades de roda de conversas, palestras e encontros. Serão
oferecidas oficinas de dança e expressão corporal, oficinas de
canto e musicalização, encontros com a família, entre outras. Em
2018, foram atendidos 1.590 beneficiários. Cerca de 98% deles
continuaram na escola, sem perder o ano.

VOLUNTÁRIOS
Atualmente,
a APAE Serra
conta com 32
voluntários que
atuam no Projeto
Arte e Dança. Os
interessados em
atuar em áreas de
esporte, clínica,
serviço social
e artesanato
podem entrar em
contato com a
APAE para saber
como ser um
voluntário.

Arte e Dança
promovem qualidade
de vida para os
beneficiários da
APAE Serra

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAS DA SERRA – APAE SERRA
Rua Afonso Arinos Melo Franco, 133
Parque Residencial Laranjeiras, Serra – ES
Tel.: (27) 3298-3000

serra@apaees.org.br
www.apaeserra.org.br
apae.serra
apaedaserra
APAE Serra ES

As Vantagens de
Permanecer na Escola
[ Aprendizado contínuo ]

O Programa “As Vantagens de Permanecer na Escola”, da Junior Achievement,
atua com adolescentes do Ensino Fundamental e tem como objetivo mostrar a
importância de estar em constante evolução.
Integrando conceitos de empregabilidade, educação e qualificação, o Programa
desenvolve e promove momentos com os estudantes, oferecendo atividades
como análise de gráficos, elaboração de orçamentos e planejamento de carreira,
entre outros.
O Programa já beneficiou mais de 3 mil alunos.

A Júnior Achievement reforça o aprendizado escolar

AJAES – ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO ESPÍRITO SANTO
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2236,
Bento Ferreira, Vitória – ES
Tel.: (27) 3224-3721

ajaes@ajaes.org.br
www.jabrasil.org.br/jaes

Classe Hospitalar
“Canto do Encanto”
[ Aprendizado lúdico ]

O Projeto Classe Hospitalar “Canto do Encanto”, da Associação
Capixaba contra o Câncer Infantil (ACACCI) leva afeto, educação
e diversão a crianças e adolescentes internados no Hospital
Infantil Nossa Senhora da Glória e na própria Instituição.
Com a ajuda de voluntários, o projeto oferece aos pacientes
atividades lúdicas e apoio no tratamento, além de possibilitar o
acompanhamento das atividades pedagógicas e educacionais.
Em 2018, foram atendidos 1.590 beneficiários. Cerca de
98% deles continuaram na escola. Uma ponto importante para
acrescentar é que a continuidade da criança no ensino regular,
sem perder o ano, e tudo referendado pela SEDU.

VOLUNTÁRIOS
O Projeto Classe
Hospitalar “Canto
do Encanto” atua
com voluntários
nas áreas de
recreação infantojuvenil, roda de
leitura e eventos
externos. Se você
tem interesse em
contribuir com
a melhoria das
condições de vida
dos pacientes,
seja um voluntário
na ACACCI.

Voluntários auxiliam
a educação de
pacientes na ACACCI

ACACCI
Rua Domingos Póvoa Lemos, 297
Jardim Camburi, Vitória – ES
Tel.: (27) 2125.2955
(27) 2125.2972

projetos@acacci.org.br
servicosocial2@acacci.org.br
www.acacci.org.br
ACACCI

Espaço Saúde

[ Qualidade de Vida ]

Contemplando 70 idosos, o Projeto Espaço Saúde, que atende o Abrigo à Velhice
Desamparada Auta Loureiro Machado (Avedalma), tem como objetivo melhorar as
condições de saúde integral e a qualidade de vida dos residentes do local.
Entre as atividades oferecidas estão a ginástica laboral, recreação, atividades
culturais e literárias, o plantio de espécies frutíferas e nativas, além do cuidado
com as plantas.
As atividades acontecem às terças, quintas, sábados e domingos. Nos finais de
semana, os idosos podem receber os familiares, que também participam do Projeto
Espaço Saúde.

A dança é uma aliada à autoestima e qualidade de vida dos idosos

AVEDALMA – ABRIGO À VELHICE DESAMPARADA AUTA LOUREIRO MACHADO
Rua João Rodrigues Filho, 425
Sede – Cariacica – ES
Tel.: (27) 3254-1449

avedalma1960@gmail.com
Avedalma

Massoterapia –
Mãos que Trabalham
[ Inclusão ]

Por meio da arte da massoterapia, o Instituto Braille capacita e forma adultos com
deficiência visual. O Projeto Massoterapia – Mãos que Trabalham possibilita ao
cego levar bem-estar e qualidade de vida às pessoas.
Na sede do Instituto Braille, as atividades oferecidas envolvem massagem
neuromuscular, acupressura (massagem feita com pressões seguindo o mapa dos
pontos meridianos usados na acupuntura, mas sem utilizar agulhas), massagem
antiestresse, desportiva, modeladora, relaxante e a quickmassage (técnica de
massagem expressa).
As oficinas ao longo deste ano acontecerão de segunda a sexta-feira.

Deficientes visuais tornam-se massoterapeutas por meio de curso oferecido no Instituto Braile

INSTITUTO LUIS BRAILLE DE ESPÍRITO SANTO
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2430
Bento Ferreira, Vitória – ES
Tel.: (27) 3227-1430

www.institutoluizbraillees.wordpress.com/
Instituto Braille Oficial

Práticas corporais de atenção e
cuidado em saúde para pessoas
com deficiência e seus familiares
[ Bem-estar ]

Com o objetivo de promover a qualidade de vida de crianças com e sem deficiência,
jovens e adultos com autismo e baixa visão, além de seus familiares, a Universidade
Federal do Espírito Santo (Ufes), por meio do laboratório de Educação Física
Adaptada (Laefa), tem o projeto de extensão denominado Práticas corporais de
atenção e cuidado em saúde para pessoas com deficiência.
O Projeto visa promover o bem-estar dos atendidos e favorecer a inclusão na
sociedade. São desenvolvidas atividades no Laefa, que agregam práticas corporais,
cuidados com a saúde e o incentivo ao esporte e ao lazer.
O projeto duplicou o
número de beneficiários
nos últimos dois anos,
passando de 60 para
120 e a estrutura do
laboratório recebeu
melhorias.

Inclusão por meio de práticas
corporais na Ufes

LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA (UFES)
Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário,
Goiabeiras – Vitória – ES
Tel.: (27) 4009-2626

mgracasilvasa@gmail.com
chiconjf@yahoo.com.br
facebook.com/groups/
348411151874575
(grupo fechado)

Programa Bom
Aluno Capixaba

[ Educação e oportunidades ]

Acompanhando alunos desde o 7º ano do Ensino Fundamental
até a graduação no Ensino Superior e a inserção no mercado
de trabalho, o Programa Bom Aluno Capixaba, desenvolvido
pelo Instituto Ponte, atenderá, em 2019, 80 alunos bolsistas.
O Programa oferece a crianças e jovens estudantes ações de
desenvolvimento socioemocional e cognitivo. No contraturno
escolar, são oferecidas atividades culturais, suporte
pedagógico por meio de oficinas, apoio psicológico, orientação
sobre profissões e curso de inglês em escolas de idiomas
parceiras do Programa.
Entre os resultados diretos do programa estão o aumento da
autoestima e ampliação dos horizontes, impacto na família e na
comunidade, alto índice de retenção de alunos e mais de 2.000
pessoas impactadas indiretamente (familiares e participantes
voluntários).

VOLUNTÁRIOS
A área de atuação
de voluntários
no Programa é a
de mentores de
estudantes do
Ensino Médio.

Ações voltadas
à educação
promovem o
fortalecimento
do aprendizado
escolar e geram
oportunidades

INSTITUTO PONTE
Avenida Professora Anísia Correa Rocha, 131
Consolação, Vitória – ES
Tels.: (27) 2233-6363
(27) 99258-0605

ponte@institutoponte.org.br
bomaluno@institutoponte.org.br
www.institutoponte.org.br
Instituto Ponte
institutoponte_

Projeto Canções

[ Música para a vida ]

O Projeto Canções, criado pelo Serviço de Engajamento
Comunitário (Secri), oferece atividades em contraturno escolar
para crianças e adolescentes de 6 a 12 anos que estudam
na rede pública de ensino de Vitória. O objetivo das ações é
capacitar, com preparação musical, cerca de 110 crianças e
adolescentes.
Além de acordes musicais, o Projeto ensina princípios de
respeito e cidadania, contribuindo para fortalecer vínculos
de convivência e promover a vida por meio de atividades de
desenvolvimento e aprendizado de habilidades relacionais,
cognitivas e produtivas.

VOLUNTÁRIOS
Atualmente, o
Projeto Canções
conta com 11
voluntários,
atuando em
ações pontuais,
beneficentes,
setores
administrativos
e em outras
áreas.

Durante as ações, os
beneficiários compreendem
a produção dos sons de
instrumentos musicais, como
o violão, a flauta doce e a
percussão. Todas as atividades
acontecem de segunda a sextafeira, na sede do Secri.
A música eleva a autoestima e ajuda
no desenvolvimento de crianças
e adolescentes que participam do
Secri

SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO – SECRI
Rua Agenor Caetano, 11
São Benedito, Vitória – ES
Tels.: (27) 3315-4359
(27) 3215-0942

coordenacao@secri.org.br | secri@secri.org.br
www.secri.org.br/
SECRI – Serviço de Engajamento Comunitário
(@secri.es)

Projeto
Construindo Campeões
[ Inclusão pelo esporte ]

Atuando na Praia de Carapebus, na Serra, a
Associação FACES – Famílias Contra a Exclusão
Social desenvolveu o Projeto Construindo
Campeões. O objetivo é ampliar a prática
do esporte. As ações contribuem para o
desenvolvimento humano, social e esportivo
dos participantes.
Com ações que incluem ginástica, jogos e
outras atividades físicas realizadas no campo
de futebol próximo à FACES, o projeto atende
160 beneficiários com idade entre 7 e 20 anos.
As atividades acontecem às terças, quintas e
sábados durante todo o ano.

VOLUNTÁRIOS
O projeto Construindo
Campeões funciona com o apoio
de 10 voluntários. Eles atuam
principalmente em atividades
recreativas em campo, aulas de
reforço, como cuidadores e na
área administrativa do projeto.

O esporte contribui para a
formação de bons cidadãos
e para o desenvolvimento
físico e mental

FACES
Rua Iracema, nº 100
Praia de Carapebus, Serra – ES
Tels.: (27) 99752-2132
(27) 99611-2281 (Braz Junior)

facesprojetosocial
facesprojetosocial.com.br

Projeto Gastrolar
[ Mãos na massa ]

Promover capacitação gratuita na área gastronômica, oferecendo oportunidade
para quem quer ingressar no mercado de trabalho ou complementar a renda. Este é
o objetivo do Projeto Gastrolar, desenvolvido pela Universidade de Vila Velha (UVV)
por meio do curso de Gastronomia.
Acompanhados por um professor tutor, os formandos em Gastronomia ministram
oficinas de culinária. Os participantes também recebem apostilas didáticas divididas
em quatro módulos: cozinha quente, cozinha fria, confeitaria e panificação.
O Projeto vai ter o foco voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade ou
vítimas de violência doméstica, que terão a oportunidade de se qualificar e buscar
a transformação de suas vidas a partir de oficinas de gastronomia.
As alunas serão selecionadas pelo Núcleo de Atendimento à Mulher (NAM), em
parceria com o Nuprajur (Núcleo de Práticas Jurídicas) da universidade, que atua
no Campus Boa Vista e presta atendimento judiciário gratuito à população de baixa
renda de Vila Velha.

A arte da
gastronomia
viabiliza
renda extra à
mulheres de
Vila Velha

UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV)
Avenida Comissário José Dantas de Melo, 21, Boa
Vista, Vila Velha – ES
Tels.: (27) 3421-2097
(27) 3421-2260

extensao@uvv.br
www.uvv.br /
uvv.oficial

Projeto Sacada Cidadã
[ Sacada para o futuro ]

O Projeto Sacada Cidadã surgiu de uma ideia do exatleta de vôlei de praia Adriano Fonseca e do técnico
campeão olímpico Leandro Brachola. O objetivo é
oportunizar a prática do vôlei de praia entre crianças e
adolescentes em situação de risco social.
Com atividades que incluem orientação de profissionais
e estudantes de Educação Física, o projeto prioriza a
participação e integração social ao mesmo tempo em
que ensina conceitos e valores ligados à cidadania,
promoção de saúde e educação, além da preservação
do meio ambiente.

VOLUNTÁRIOS
Por ser recente, o
projeto não atua
com voluntários
ainda, mas as portas
estão abertas. Os
interessados que
atuam na área de
Educação Física podem
entrar em contato com
os organizadores para
saber como se tornar
um voluntário.

O projeto, que conta
com 120 alunos, oferece
aulas esportivas de vôlei
de praia, promoção de
festivais e torneios, além
de oferecer palestras para
crianças e adolescentes de
10 a 17 anos.

Uma sacada importante na
vida de adolescentes com a
prática do vôlei de praia

PROJETO SACADA CIDADÃ
Dependências da Escola UMEFTI Senador João de Medeiros Calmon, Vila Velha
Rua Sebastião Silveira, 1
Praia das Gaivotas – Vila Velha
Segunda a quinta-feira,
das 17h às 20h

(27) 99972-8423 Leandro Brachola – coordenador
(27) 99834-3277 Joelma Perandré – professora
sacada_cidada

Projeto Saúde é para Todos
[ Saúde comunitária ]

A Fundação Clínica Carmem Lúcia atua
em Vila Velha desde 2009 beneficiando
mais de 4 mil pessoas, todas residentes
em bairros de Vila Velha.
São desenvolvidas ações na própria
Instituição e em organizações
comunitárias. Entre as atividades
oferecidas para os cadastrados estão
consultas médicas, odontológicas,
psicológicas, programas de saúde oral,
nutrição, planejamento familiar, saúde
reprodutiva, higiene e outras.

Fundação Clínica
Carmem Lucia

VOLUNTÁRIOS
O Projeto Saúde é para Todos conta
com 43 voluntários que atuam
como dentista, médico ortopedista,
palestrante ou em áreas como
manutenção hidráulica, elétrica,
marcenaria e outras áreas.

Para participar das ações desenvolvidas
pelo projeto, os interessados devem se
cadastrar na Fundação Clínica Carmem
Lúcia e atuar em atividades educativas,
comprometendo-se a cuidar da própria
saúde e bem-estar, além da família e da
comunidade.

A Fundação Clínica Carmem Lúcia tem um olhar especial
para o cuidado com a saúde dos beneficiários

FUNDAÇÃO CLÍNICA CARMEM LÚCIA
Rodovia do Sol, 52
Riviera da Barra, Vila Velha – ES
Tels.: (27) 3244-2670
(27) 99644-4770

info@clinicacarmemlucia.com.br
www.clinicacarmemlucia.com.br
Clínica Carmem Lúcia
clinicacarmemlucia

