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A Petrobras promove nesta quintafeira (12) a assinatura de contratos para patrocínio a projetos sociais do litoral paulista
contemplados pela seleção pública Comunidades do Programa Petrobras Socioambiental. Serão destinados R$ 3,8 milhões, no
período de dois anos, a 13 iniciativas da região.
A cerimônia será, às 9h, na Refinaria Presidente Bernardes – Cubatão (RPBC) – Avenida 9 de Abril, 777, em Cubatão. O evento terá a
participação do gerente executivo de Responsabilidade Social da Petrobras, Armando Tripodi, gerentes e representantes da refinaria,
da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos (UOBS) e de outras áreas da companhia, além de
integrantes dos projetos contemplados.

Na área de Educação, o Qirme, de Cubatão, é um dos contemplados pela verba da Petrobras

Sobre os projetos
Projeto: Gerando Renda, Motivando Cidadãos
Nome da instituição: Associação de Artesãos e Produtores Caseiros de Iguape (AAPCI)
Linha de atuação: Produção Inclusiva e Sustentável
Resumo: O projeto visa promover o acesso à informação e capacitação da comunidade por meio de palestras, debates, mesas
redondas e oficinas de gestão, planejamento, entre outras. O objetivo é estimular a organização associativa e a articulação de uma
rede de parcerias público/privada com vistas à geração de renda local.
Município: Iguape
Projeto: Viveiro Instituto da Árvore
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Nome da instituição: Instituto da Árvore
Linha de atuação: Florestas e Climas
Resumo: O projeto prevê a implantação de um viveiro florestal de espécies nativas da Mata Atlântica, em Ubatuba, e a criação de um
local, denominado Espaço Embaúba, que disponibilize materiais didáticos e se torne ponto de referência no município como centro de
documentação, consulta, formação e troca de conhecimentos sobre Mata Atlântica.
Município: Ubatuba
Projeto: Projeto Restinga
Nome da instituição: Instituto Biodiversidade Austral
Linha de atuação: Biodiversidade e Sociodiversidade
Resumo: O projeto prevê recuperar uma área de restinga às margens do Rio Olaria, em Cananéia. A iniciativa prevê mobilizar jovens
da comunidade para atuarem na recuperação da vegetação e acompanharem a evolução da área. O grupo participará de oficinas de
formação técnica e científica.
Município: Cananéia
Projeto: Memórias Reveladas
Nome da instituição: Espaço Cultural Pés no Chão
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto visa promover cursos de dança, artes plásticas, teatro, capoeira e percussão, e atividades educativas voltadas ao
direito à cultura e ao fortalecimento dos vínculos familiares para crianças e adolescentes.
Município: Ilhabela
Projeto: Projeto Um Mundo Melhor
Nome da instituição: Casa da Criança Nosso Lar
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto visa promover a inclusão digital de adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio de ações
socioeducativas e socioambientais. A iniciativa prevê oficinas de capacitação em informática com treinamento voltado para rotinas
comerciais e administrativas.
Município: Peruíbe
Projeto: Aves da Mata Atlântica
Nome da instituição: Agência Ambiental Pickupau
Linha de atuação: Biodiversidade e Sociodiversidade
Resumo: O projeto objetiva pesquisar comunidades de aves (Ramphastidae e Psittacidae), por meio da identificação de espécies e
seus habitats, em Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Bertioga. A iniciativa prevê ainda envolver comunidades indígenas do
litoral norte no plantio de mudas de palmeiras juçara e jerivá, em suas aldeias e, por fim, palestras com foco em educação ambiental
na região.
Municípios: Bertioga, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba
Projeto: Inovações Metodológicas para o Trabalho Social com Famílias de Crianças e Adolescentes em Situação de
Vulnerabilidade
Nome da instituição: Associação de Pescadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente (Neca)
Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto objetiva contribuir para a melhoria da política pública de proteção social por meio da qualificação e capacitação de
profissionais e sistematização de conteúdos com vistas à disseminação de metodologias e experiências de trabalho social com as
famílias assistidas.
Municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente
Projeto: Projeto Nossa Cara: Juventude Caá.içara
Nome da instituição: Grupo Aberto à Infância e Adolescência Técnicas Ocupacionais
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Linha de atuação: Direitos da Criança e do Adolescente
Resumo: O objetivo é promover a inserção de crianças, adolescentes e jovens na cultura das comunidades tradicionais de Ubatuba
por meio de oficinas temáticas sobre as comunidades tradicionais, preservação do meio ambiente e elaboração e gestão de projetos
sociais.
Município: Ubatuba
Projeto: Dois Tempos
Nome da instituição: Associação Paradesportiva Cubatense
Linha de atuação: Produção Inclusiva e Sustentável
Resumo: O objetivo é oferecer cursos e oficinas de capacitação profissional para pessoas com deficiência e de baixa renda para
inserilas no mercado de trabalho. A iniciativa prevê aulas de educação física em prol da melhoria de qualidade de vida de seus
participantes.
Município: Cubatão
Projeto: Vara para Pescar  Incubadora Criativa de Projetos
Nome da instituição: Arcoíris de Misericórdia de Cubatão
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto visa garantir o aperfeiçoamento profissional dos alunos da Escola de Produtores Culturais e a execução e
sustentabilidade dos projetos elaborados pelo grupo durante dois anos de aprendizagem em que permanecerem na incubadora.
Município: Cubatão
Projeto: Saber Cuidar da Comunidade
Nome da instituição: Andes – Agência Nacional de Desenvolvimento EcoSocial
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto prevê a implantação de um programa de educação ambiental para a construção de novos valores com vistas à
melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. Além disso, conscientizar a comunidade de que a autogestão de resíduos pode
proporcionar trabalho e renda.
Município: São Vicente
Projeto: QIRME – Qualificação de Integração nas Redes Municipal e Estadual de Ensino
Nome da instituição: Instituto Técnico Educacional e Cultural
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto visa orientar jovens das redes de ensino público quanto à escolha vocacional e profissional. As atividades incluem
workshop e criação de blog para troca de informações, pesquisa e experimentos.
Município: Cubatão
Projeto: Raquete de Ouro
Nome da instituição: APM da Escola Municipal Ronaldo Sergio Alves Lameira Ramos
Linha de atuação: Esporte
Resumo: O objetivo é contribuir para a socialização de crianças e adolescentes de baixa renda por meio da prática do tênis, em Praia
Grande. A iniciativa visa reduzir a evasão escolar entre jovens de 10 a 17 anos e colaborar para a formação cidadã por meio dos
fundamentos técnicos e táticos do esporte.
Município: Praia Grande
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