
Projetos selecionados em Minas Gerais 

 

Síntese de Projetos 

Associação Mineira das Famílias Agrícolas (AMEFA) - Baixo Rio Doce - área 4  

Título projeto Objetivos Cidade 
Jovens 

Envolvidos  
Valor 

orçado 

Formação e 
Empreendimento 
Juvenil 

Construção de fábrica 
de vassouras a partir 
de garrafas PET 
descartadas. Visa 
capacitar os jovens em 
educação financeira e 
empreendedorismo. 

Aimorés 8 R$ 
25.000,00 

Plant: viveiro de 
mudas nativas e 
ornamentais 

As lideranças jovens 
dos municípios de 
Itueta e Resplendor 
implantam um viveiro 
de mudas nativas da 
Mata Atlântica no 
município de 
Itueta/MG como parte 
do desenvolvimento 
do Projeto Passaporte 
(Fundação Renova). 

Itueta/ Resplendor 11 R$ 
49.997,85 

 

Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD) - Alto Rio Doce - área 1  

Título Objetivos Cidade Jovens 
Envolvidos  

Valor 
orçado 

Costura do Bem Ofertar ações que 
visam o 
desenvolvimento de 
potencialidades, 
talentos, autonomia,  
fortalecimento de 
vínculos familiares e 
comunitários, 
contribuindo para 
valorização da 
identidade cultural do 
município de Rio Doce 
e a geração de renda 
por meio do ofício. 

Rio Doce 1 R$ 
25.000,00 

Dossiê Porto 
Plácido 

Resgatar a história de 
Porto Plácido 
mobilizando a 
comunidade para a 
proteção e cuidado do 

Santa Cruz do 
Escalvado/Comunidade 
Porto Plácido 

1 R$ 
19.000,00 



patrimônio imaterial e 
do meio ambiente. O 
projeto objetiva o 
resgate da memória 
por meio de contos e 
causos da própria 
comunidade a partir de 
pesquisas, relatos, 
resgates de objetos e 
documentos.  

Leo Clube 
Gaveteiro: 
Formando líderes 
para o futuro 

Formar jovens líderes 
para o futuro na cidade 
de Mariana, através do 
trabalho voluntário e 
da reativação do LEO 
CLUBE DE MARIANA -
GAVETEIRO 

Mariana 1 R$ 
24.991,00 

Projeto Mata 
Ciliar da Vila 
Cafundão 

Promover a 
recuperação da mata 
ciliar do Rio Brumado 
nos limites da 
comunidade Vila 
cafundão - município 
de Mariana, 
despertando o 
compromisso 
ambiental para o 
respeito e equilíbrio 
meio ambiente. 

Mariana/ Vila Caundão 3 R$ 
10.908,00 

Projeto Plantando 
Vida 

Promover a 
conscientização das 
pessoas sobre a 
importância das 
arvores na nossa 
cidade e  
estimular o plantio e o 
cuidado com o meio 
ambiente. Distribuição 
de mudas e plnatio de 
1000 árvores na 
comunidade do açude 
em Barra Longa 

Barra 
Longa/Comunidade do 
Açude 

1 R$ 
19.000,00 

Projeto Renascer 
para Sobreviver 

Revitalizar a “Nascente 
de Cima” e iniciar um 
processo educação 
ambiental na 
comunidade do 
Bananal no municipio 
de Barra Longa. 

Barra Longa/ 
Comunidade do 
Bananal 

2 R$ 
10.004.58 



Projeto "Tuim da 
Barra" 

Realizar ações de 
educação ambiental, 
que promovam a 
conscientização para a 
preservação e cuidado 
com o meio ambiente 
ao mesmo tempo que 
proporcionem 
possibilidades do 
retorno de pássaros 
“Tuins” ao território do 
munícipio. 

Barra Longa 2 R$ 
15.933,91 

 

Fundação Geraldo Perlingeiro de Abreu (FGPA) - Calha do Rio Doce - área 2 

Título Objetivos Cidade Jovens 
Envolvidos  

Valor 
orçado 

Cultivando o Bem Produzir de hortaliças 
para a comercialização 
e doação do excedente 
e capacitar jovens para 
o cultivo da horta, 
planejamento de 
negócio e 
administração de 
unidades de agricultura 
familiar.  

Bom Jesus do Galho 3 R$ 
24.997,90 

Vem com a 
música  

Promover oficinas de 
instrumentos musicais 
diversos e promover a 
arte e cultura no 
munícipio de Bugre 

Bugre 3   

Praça: O coração 
da comunidade 

Revitalizar e promover 
a ocupação do espaço 
público com arte, 
cultura e 
conhecimento. 

Caratinga 2   

Florart  Promover e fortalecer 
vínculos sociais através 
da poesia, oferecer 
oficinas de grafite e 
incentivar a utilização 
de espaços públicos 
para movimentos 
artísticos. 

Corrégo Novo 2 R$ 
24.946,00 



Feira 
Socioambiental  

Oferecer para a 
população de Dionísio 
atividades educativas e 
reflexivas sobre a 
temática 
socioambiental. 
Reforçar a interação 
entre a sede de 
Dionísio e seus 
respectivos distritos 
(Baixa Verde e 
Conceição de Minas). 
Ampliar as 
possibilidades de 
atividades educativas e 
culturais para a 
juventude de Dionísio 
– MG no período de 
férias, bem como a 
continuidade, mesmo 
depois da finalização 
do projeto Raízes e 
Asas do Rio Doce, 
através da instalação 
de uma biblioteca 
comunitária. 

Dionisio  2 R$ 
25.000,00 

Arboriza Jovem Trabalhar e promover 
a educação ambiental 
com as juventudes do 
munícipio e inicar um 
processo de 
distribuição de mudas 
e plantio de árvores 

Fernandes Tourinho 3   

Escadão da 
Integração  

Promover atividades 
educativas, culturais e 
socioambientais com 
objetivo de ocupação 
do espaço público na 
região do “Escadão”. 
Adequar o Centro de 
Convivência “Criança 
Feliz” para as 
atividades do 
“Escadão”. 

Iapu 2 R$ 
25.000,00 

Orla, o contorno 
da vida 

Engajar a comunidade 
por meio de ações 
socioambientais 

destinadas à 
preservação da orla da 

lagoa central no 
munícipio de Ipaba. 

Ipaba 2 R$ 
24.988,80 



Formar rede de apoio 
da comunidade à 

preservação da orla; 
Inserir as escolas no 

projeto de 
revitalização da lagoa 
central; Desenvolver 
projetos de pesquisa 
no ecossistema local; 
Elaborar o almanaque 
“Orla – O Contorno da 

Vida”. 

Trilha 
Interpretativa  

Criar o Parque Linear 
das Águas de Marliéria, 

revitalizando a calha 
formadora do Ribeirão 

da Onça Grande, 
transformando o 

espaço em um local de 
convivência, gerando 

um incremento de 
saúde, lazer e bem 

estar para a 
comunidade. 

Ipatinga  2 R$ 
25.000,00 

Parque Linear das 
águas de 
Marliéria  

Estimular a criação do 
Parque Linear das 
Águas de Marliéria, 
revitalizando a calha 
formadora do Ribeirão 
da Onça Grande, 
transformando o 
espaço em um local de 
convivência, gerando 
um incremento de 
saúde, lazer e bem 
estar para a 
comunidade. 

Marliéria  2 R$ 
25.000,00 

Cultura em Praça  O projeto Cultura em 
Praça a ser realizado 
na cidade de Pingo-
d’Água tem 
como principal 
objetivo a revitalização 
da Praça do Coreto, 
para tornar o 
ambiente mais 
agradável e atrativo a 
população para 
realização de diversas 
atividades educativas, 
de lazer, 

Pingo D`Água 5 R$ 
25.000,00 



entretenimento, 
conhecimento e 
apresentações 
culturais e artísticas. 

Plantando 
sementes e 
Cultivando 
Lideranças  

Formar jovens 
lideranças por meio da 
vivência de práticas 
agrícolas voltadas à 
revitalização da horta 
escolar, fortalecendo 
os laços entre a escola, 
família e comunidade. 

Raul Soares 2 R$ 
25.000,00 

Projeto de 
Compostagem: 
Rio Casca 
Inovando para o 
melhor 

Desenvolver um 
projeto piloto de 
compostagem no 
município para 
orientar o 
processo de 
transformação de 
resíduos orgânicos 
domésticos em adubo. 

Rio Casca 2 R$ 
14.326,00 

Horizontes do 
Paraíso 

Fortalecer a 
representatividade e 
garantir um espaço de 
fala do coletivo de 
jovens por meio da 
revitalização e 
qualificação do espaço 
destinado à praça no 
bairro Ipabinha, 
promovendo 
atividades artísticas e 
culturais junto à 
comunidade. 

Santana do Paraíso 12 R$ 
25.000,00 

Projeto 
CINEPRATA 

Promover lazer, 
entretenimento e 
reflexão cultural aos 
habitantes de todas as 
idades de São 
Domingos do Prata, 
através de um Cinema 
com um acervo de 
filmes e produções 
baseados em livros, 
experiências e todo 
tipo de material 
cinematográfico com 
cunho cultural e 
reflexivo. 

São Domingos do Prata 4 R$ 
25.000,00 



Asas do Esporte  Criar uma escola 
desportiva para jovens 
objetivando a 
promoção da saúde 
física e ampliação da 
saúde, lazer e bem 
estar na comunidade 
de São José do 
Goiabal - MG. 

São José do Goiabal  2 R$ 
24.942,36 

Semeando 
leituras, colhendo 
leitores 

Estimular a criação de 
uma rede de leitores 
jovens a partir da 
biblioteca pública 
municipal, fomentando 
a leitura e a trocas de 
experiências por meio 
de atividades 
socioculturais. 

São Pedro dos Ferros 2 R$ 
25.000,00 

Gargantas de 
Ouro 

Integrar os jovens por 
meio do canto e da 
musicalidade, 
contribuindo para 
maior abrangencia 
cultural no municipio. 

Sem Peixe 6 R$ 
24.880,00 

Centro 
Sociocultural 
Saber e Arte 

Construir um espaço 
na zona rural da cidade 
de Sem Peixe para 
resgatar e 
ampliar os saberes dos 
moradores do 
município por meio de 
uma perspectiva 
popular que insira a 
arte, cultura e demais 
saberes. 

Sem Peixe 5 R$ 
24.997,50 

Voices  Promover o ensino 
gratuito de diversos 
instrumentos musicais 
para o público 
juvenil sobraliense em 
situação de 
vulnerabilidade social, 
reconhecendo 
novos talentos e 
diminuindo o tempo 
ocioso desses jovens, 
oportunizando, 
ainda, momentos 
culturais e de lazer 
para a comunidade em 
geral. 

Sobrália 3 R$ 
25.000,00 



Feiras e Talentos 
do Setor 7: 
formando jovens 
empreendedores  

Trabalhar a arte e a 
cultura como grandes 
propulsoras do 
desenvolvimento 
social e econômico; 

Timóteo 2 R$ 
13.930,00 

Horta Cultural de 
Timóteo 

O projeto a ser 
implementado busca 
auxiliar na garantia de 
melhorias na 
infraestrutura escolar, 
por meio da criação de 
uma horta permanente 
construída pelos 
próprios alunos, na 
maior integração entre 
alunos e 
professores e no seu 
engajamento nas 
questões ambientais, 
sociais, culturais 
e históricas. 

Timóteo 2 R$ 
11.550,00 

Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) - Médio 
Rio Doce - área 3  

Título Objetivos Cidade Jovens 
Envolvidos  

Valor 
orçado 

Potencializando a 
agricultra em 
Belo Oriente  

Promover o aumento 
da renda familiar de 
produtores do 
programa PNAE; 
promover o aumento 
do número de 
produtores 
fornecedores de 
produtos ao programa; 
promover o melhor 
aproveitamento das 
áreas de produção 
agrícola do município; 
promover a melhoria 
na alimentação de 
crianças e jovens das 
escolas públicas das 
escolas públicas da 
região 

Belo Oriente  2 R$ 
15.000,00 

Cultura Móvel  Promover momentos 
de vivência cultural 
que sensibilizem os 
participantes a entrar 
em movimento em 
direção das 

Belo Oriente  2 R$ 
10.000,00 



identidades 
culturais nas 
comunidades e 
territórios do Rio Doce. 

Arborização em 
Belo Oriente  

Promover o plantio de 
árvores e distribuição 
de mudas no munícipio 
de Belo Oriente 

Belo Oriente  1 R$ 
10.000,00 

Saúde Mental em 
Foco 

Promover a cultura da 
prevenção em saúde 
mental e promover 
uma criar uma rede de 
apoio e cuidado no 
munícipio de 
Conselheiro Pena. 

Conselheiro Pena 1 R$ 
10.000,00 

Unidos pelo Meio 
Ambiente 

Promover a educação 
ambiental no 
munícipio de 
Conselheiro Pena  

Conselheiro Pena 2 R$ 
18.000,00 

Espaço Fitness Estimular a prática 
esportiva e fisíca nos 
espaços públicos 
apropriados de Galiléia 
e promover a 
socialização de jovens 
e crianças por meio da 
prática do futebol 
masculino e feminino  

Galiléia 1 R$ 
14.400,00 

Jovens 
Comunicadores  

O projeto busca 
beneficiar os jovens de 
Galiléia, criando uma 
rede de comunicação 
de jovens através das 
mídias sociais, para 
divulgar as ações e 
conexões que 
acontecem na cidade, 
capacitando jovens 
comunicadores e 
criando ferramentas 
digitais para o 
desenvolvimento 
dessas ações. 

Galiléia 1 R$ 
10.000,00 

Teatro nas 
Escolas 
Conscientização 
Ambiental 

Promover a educação 
socioambiental nas 
escolas públicas do 
munícipio de 
Governador Valadares 
por meio de técnicas 
teatrais 

Governador Valadares 1 R$ 
15.000,00 



Conexões Doc. O projeto tem como 
propósito perpassar a 
relação com o meio, 
buscando integrar as 
realidades com a 
geografia do 
município, além de 
contribuir com o 
fortalecimento dos (as) 
artistas independentes 
valadarense, 
fomentando a 
construção de cultura, 
arte, e de geração de 
renda. 

Governador Valadares 2 R$ 
15.000,00 

Trocamos cortes 
de cabelo por 
histórias de amor 

Realizar estudo 
teórico-pratico a partir 
dos temas: Intervenção 
urbana, arte relacional 
e arteterapia; executar 
Intervenções Urbanas 
nos espaços públicos 
da cidade e criar um 
memorial afetivo nos 
formatos de texto e 
vídeo 

Governador Valadares 2 R$ 
15.000,00 

A comum cidade - 
Uma visão da 
Margem da 
Margem 

Criação e exibição de 
vídeos com talentos e 
lideranças locais; 
promover o 
conhecimento sobre 
utilização da medicina 
popular e das ervas 
tradicionais; promover 
o mapeamento e 
divulgação dos mestres 
e saberes locais 

Governador Valadares 1 R$ 
10.000,00 

Nova Tribo Promover a 
participação juvenil - 
cultural, política e 
social - por meio de 
oficinas de formação e 
de oficinas de cultura 
Hip Hop 

Naque 2 R$ 
9.100,00 

Gol da Vida - 
Escola de Futebol 

O projeto tem como 
propósito possibilitar 
alternativas de lazer e 
esporte para crianças e 
jovens por meio de 
espaços de oficinas de 
futebol e esportivas. 

Perequito 3 R$ 
13.500,00 



Reforma do 
Parquinho do 
Assentamento 1 
de Junho 

Revitalizar o Parquinho 
do Assentamento 1 de 
junho e promover um 
Cineclube jovem no 
assentamento 

Tumiritinga 2 R$ 
20.000,00 

 


