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A Fundação Dom Cabral investe, anualmente, cerca de 
2% da receita de suas operações na realização de projetos 
sociais com foco em educação e gestão. Destas iniciativas 
destaca-se o Jardim de Oportunidades, conjunto de 
projetos estruturantes realizados no Jardim Canadá, sendo 
um deles o Programa de Desenvolvimento de Empresas e 
Organizações Sociais – PDEOS.

O PDEOS está em seu sexto ciclo e tem como objetivo 
estimular o desenvolvimento local sustentável a partir 
da promoção da gestão responsável junto às lideranças 
empresariais e comunitárias do bairro Jardim Canadá e região. 
No PDEOS a FDC atua em três eixos:

• Sensibiliza as lideranças empresariais sobre 
o desenvolvimento local sustentável a partir 
do entendimento do tema e das potenciais 
contribuições de seu negócio.

• Contribui para ampliar o conhecimento e a 
prática da gestão responsável no contexto das 
organizações sociais.

• Promove a articulação entre empresas e 
organizações sociais participantes.

As organizações sociais e empresas participam das 
seguintes atividades:

Organizações Sociais: monitorias 

• Planejamento Estratégico
• Mobilização de Recursos
• Monitoramento e Avaliação

Empresas:  monitorias

• Investimento Social Privado
• Circuito Social  (visitas das empresas às 

organizações sociais)

Encontros Coletivos:

• Nivelamento conceitual
• Integração da Rede
• Socialização de Resultados
• Participação de empresas de grande porte

Todos os projetos sociais são desenvolvidos pela área de 
Sustentabilidade e Projetos Sociais que busca ampliar a 
ação social da FDC na comunidade com foco em projetos 
de inovação social, que proporcionem oportunidade 
para todos. Reunimos nesse guia de bolso uma breve 
apresentação de todas as Empresas e Organizações 
Sociais	da	Rede	PDEOS	a	fim	de	que	possa	orientar	 as	
inúmeras possibilidades de parceria e integração. 

Boa leitura!
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Casa Tua
ciclo 2017

Quem somos

A Casa Tua, inaugurada em 2013, apresenta um conceito 
inovador e contemporâneo de espaço para eventos. 
Aliando	 sofi	sticação	 à	 tecnologia,	 sua	 construção	 foi	
feita a partir de uma ampla pesquisa sobre o que existe 
de mais moderno no mercado internacional. Utilizando 
revestimento e equipamentos de ponta, a empresa 
garante excelência técnica, conforto e praticidade. Com 
estética clean e estrutura versátil, a Casa Tua possui 1000 
m2, que permitem comportar eventos de 300 a 700 
pessoas. É um espaço clean que possibilita uma total 
customização na produção dos eventos.

Foco de nosso investimento social

• Educação 
• Cultura
• Geração de Renda 

Recursos disponibilizados
• Humanos
• Físicos

Contato
Amanda Dias

Fone: (31) 3589-6045
e-mail: marketing@casatuaeventos.com.br

www.casatuaeventos.com.br
Facebook	/casatuaeventos	|	Instagram	@casatuaofi	cial
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sCanadá Containers

ciclo 2012

Quem somos

Somos uma empresa que apresenta aos clientes soluções 
em instalações provisórias. Atuamos em todo o Brasil, 
mas, principalmente, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e no estado de Minas Gerais. Nossos produtos 
priorizam a agilidade e são aplicados essencialmente 
em situações que exigem rapidez na mobilização e 
desmobilização, de acordo com o andamento da obra.

Foco de nosso investimento social

• Esporte 
• Educação de Crianças
• Educação para o Trabalho

Recursos disponibilizados

• Materiais
• Humanos

Contato
Jean Frederic

Fone: (31) 3589-4500
e-mail: controladoria@canadacontainers.com.br

www.canadacontainers.com.br
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CMOS Drake
ciclo 2017

Quem somos

Desde 1989, a CMOS DRAKE tem como missão atuar 
no desenvolvimento de soluções inteligentes para 
salvar e preservar vidas. Especializada em inovação 
tecnológica e ciente de seu grande compromisso social, 
a	empresa	oferece	o	que	há	de	mais	seguro	e	efi	caz	em	
equipamentos médicos. Na América Latina, é pioneira no 
desenvolvimento	 e	 produção	 do	 Desfi	brilador	 Externo	
Automático (DEA), tendo se tornado referência no 
mercado nacional e internacional devido ao alto índice 
de sobrevida que o aparelho oferece.

Foco de nosso investimento social

• Educação	Profi	ssional
• Saúde

Recursos disponibilizados

• Humanos
• Produtos

Contato
Venicio Profeta

Fone: (31) 3547-3969
e-mail: venicio.sp@cmosdrake.com.br 

www.cmosdake.com.br
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ciclo 2017

Quem somos

Somos uma Rede de Ensino, que acolhe desde a Educação 
Infantil ao Ensino Médio, com 30 anos de experiência no 
mercado. Estamos presente em BH e na Grande BH além 
de 3 unidades no interior de Minas Gerais, totalizando 17 
unidades. Pelo 6ºano consecutivo o Coleguium é uma 
das 10 melhores escolas do Brasil. Fazemos parte do 
grupo Eleva Educação, com marcas nos estados além de 
Minas Gerais, no Rio de Janeiro e Paraná.

Foco de nosso investimento social

• Educação 

Recursos disponibilizados

• Financeiros, Físicos, Materiais e Humanos

Contato
Patrícia Melo

Fones: (31) 3541-8599
e-mail: patricia.melo@coleguium.com.br 

www.coleguium.com.br
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Construminas
ciclo 2016

Quem somos

A Construminas é uma empresa focada em soluções para 
todos	os	tipos	de	construção	do	começo	ao	fi	m	das	obras.	
Prezamos pela qualidade dos materiais comercializados e 
o atendimento diferenciado aos clientes.

Foco de nosso investimento social

• Educação
• Desenvolvimento Comunitário

Recursos disponibilizados

• Materiais
• Humanos

Contato
Marileni Nunes Teixeira
Fone: (31) 99644-4699

12 13

Contato
Marileni Nunes Teixeira
Fone: (31) 99644-4699
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ciclo 2015

Quem somos

Somos uma escola de idiomas, que prioriza a excelência e 
inovação, por meio da educação, transformando o indivíduo 
através da aquisição de línguas e cultura.

Foco de nosso investimento social

• Educação 

Recursos disponibilizados

• Materiais
• Humanos
• Físicos

Contato
Tereza Lage e Daniela Vilela

Fone: (31) 3059-5005
e-mail: coolidiomas@gmail.com 

www.facebook.com/pages/Englishs-
Cool/880355945371270?fref=ts
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GAM/GAM Mirim
ciclo 2013

Quem somos

Somos uma empresa que transmite, por meio da moda, 
o comportamento e o estilo de vida para a mulher e o 
homem contemporâneos que se preocupam com os 
princípios da sustentabilidade. As marcas GAM e GAM 
Mirim carregam na sua identidade a HARMONIA entre 
o cosmopolita, o tecnológico e o urbano através da 
escolha seletiva de cada um dos seus produtos.

Foco de nosso investimento social

• Educação Infantil
• Geração de Renda

Recursos disponibilizados

• Físicos
• Humanos

Contato
Luiz Gustavo Z. Del Maestro 

Fone: (31) 3581-3752
e-mail: luiz_maestro@yahoo.com.br 

https://www.facebook.com/ModaGamMirim/
https://www.facebook.com/ModaGam/

Contato
Luciana Rezende Martins

Fone: (31) 3402-3703
e-mail: luciana@globalbicicletas.com.br 

www.globalbicicletas.com.br

Global Bicicletas
ciclo 2015

Quem somos

Há 18 anos atuamos no segmento de ciclismo, 
oferecendo a nossos clientes a bicicleta, as peças, os 
acessórios	e	vestuário,	afi	m	de	satisfazer	as	necessidades	
e proporcionar a melhor experiência possível quando se 
está pedalando.

Foco de nosso investimento social

• Meio Ambiente
• Esporte

Recursos disponibilizados

• Materiais
• Humanos
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Konika Minolta
ciclo 2012

Quem somos

A Konica Minolta Healthcare do Brasil é uma subsidiária 
da Konica Minolta Medical Imaging, fornecedora de 
classe mundial e líder no mercado de diagnóstico por 
imagem primária. Nossas soluções que compreendem: 
equipamentos de raios-x analógico e digital, sistemas 
de digitalização via CR, painéis digitais DR, soluções em 
impressão e uma linha de ultrassom focada no point 
of care, foram desenvolvidas para suportar a busca dos 
nossos	 clientes	 por	 maior	 valor	 agregado,	 confi	ança	
clínica e uma experiência operacional segura..

Foco de nosso investimento social

• Educação de Crianças

Recursos disponibilizados

• Financeiros

Contato
Iara Diniz

Fones: (31) 3117-4411
e-mail: iara.diniz@konicaminolta.com
www.konicaminolta.com/medicalusa
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ciclo 2012

Quem somos

Somos uma empresa que oferece o que há de melhor 
para a redução de materiais fugitivos na movimentação de 
materiais sólidos a granel, unindo tecnologia, baixo custo 
de operação, qualidade e um atendimento personalizado.

Foco de nosso investimento social

• Educação Infantil 
• Educação para o Trabalho

Recursos disponibilizados

• Humanos 
• Físicos 
• Financeiros

Contato
Anselmo Lage Nicoli 

Fone: (31) 3547-8038
e-mail: link@linkltda.com.br 

www.linkltda.com.br
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Mharmaros
ciclo 2013

Quem somos

Somos uma empresa do segmento de marmoraria 
que fornece revestimentos em mármores e granitos 
procurando atender às expectativas do cliente com 
profi	ssionalismo,	buscando	inovar	sempre,	para	oferecer	
cada vez mais qualidade nos seus produtos e serviços. 

Foco de nosso investimento social

• Educação para o Trabalho 
• Geração de Renda

Recursos disponibilizados

• Financeiros
• Materiais 
• Humanos

Contato
Vera Maria F. de Bragança 

Fone: (31) 3589-7000
e-mail: veramaria@mharmaros.com.br 

www.mharmaros.com.br
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ciclo 2014

Quem somos

A Net Container surgiu de um grupo de empresas que 
oferecem soluções em logística ao mercado há mais de 
quinze anos. Seu surgimento foi para gerir de forma 
efi	ciente,	 junto	 aos	 seus	 clientes,	 os	 canteiros	 de	 obras	
com módulos de containers habitacionais e marítimos 
com o objetivo de proporcionar ao mercado uma 
inovação na atividade de locação de containers. A empresa 
disponibiliza, além de inúmeras opções de equipamentos 
padronizados pelo mercado, modelos exclusivos de 
acordo com a necessidade de cada cliente. 

Foco de nosso investimento social

• Educação

Recursos disponibilizados

• Materiais 
• Humanos

Contato
José Luis Filho 

Fone: (31) 3581-8656
e-mail: gestao1@netcontainer.com.br 

www.netcontainer.com.br
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ciclo 2016

Quem somos

Somos uma empresa do ramo óptico, comercializamos 
óculos de sol, grau e EPIs com excelente qualidade e bom 
gosto. Trabalhamos com as melhores lentes e laboratórios 
do mercado. Prestamos consultoria óptico-visual.

Foco de nosso investimento social

• Inclusão
• Educação
• Crianças e adolescentes em situação de risco social

Recursos disponibilizados

• Materiais
• Humanos
• Financeiros

Contato
Renata Rodrigues

Fone: (31) 3541-2536
e-mail: j.contato@oticavistase.com.br

www.oticavistase.com.br

Norka
ciclo 2017

Quem somos

Somos uma cervejaria focada em proporcionar novas 
experiências, instigando a curiosidade e despertando 
novos paladares. Nosso trabalho é escolher os melhores 
ingredientes e deixá-los se expressarem da melhor forma.

Foco de nosso investimento social

• Educação 
• Geração de Renda 

Recursos disponibilizados

• Humanos
• Físicos

Contato
Marcela Gonzaga Rattes
Fone: (31) 99670-0596

e-mail: marcela@norka.com.br
www.norka.com.br
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Parrilla del Sol
ciclo 2015

Quem somos

O “Parrilla del Sol” inaugurado em 2013 no Vale do Sol 
vem com conceito novo em carnes importadas e nacionais. 
Trazendo a cultura de parrilla uruguaia e argentina, feito na 
lenha como de costume nos países de origem. 

Foco de nosso investimento social

• Educação	Profi	ssional
• Cultura

Recursos disponibilizados

• Materiais
• Físicos
• Humanos

Contato
Cesar Padilla

Fone: (31) 3541-4627 - 98383-7866
e-mail: cesarpadilla765@gmail.com 
www.facebook.com/parrilla.delsol

Preall
ciclo 2012

Quem somos

Somos uma empresa que desenvolve pisos cimentícios 
com grande variedade de cores e texturas, de alta qualidade 
e bom gosto, recomendados para todos os ambientes.

Foco de nosso investimento social

• Educação para o Trabalho
• Esporte
• Cultura

Recursos disponibilizados

• Humanos 
• Físicos 
• Financeiros

Contato
Luciano Franco Tessari 
Fone: (31) 3581-3452

e-mail: luciano@preall.com.br 
www.preall.com.br
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Prodomo
ciclo 2012

Quem somos

Somos uma empresa que oferece soluções de mobiliário 
para o cenário doméstico dentro das tendências 
contemporâneas. Uma indústria com maquinários de 
última geração e especializada dá suporte à criação e à 
fabricação dos móveis.

Foco de nosso investimento social

• Geração de Renda 

Recursos disponibilizados

• Financeiros
• Humanos
• Materiais 

Contato
Gracia Mendes

Fone: (31) 3541-8855
e-mail: gracia@prodomodesign.com.br

 www.prodomodesign.com.br

Restaurante Chefão
ciclo 2014

Quem somos

O Restaurante Chefão vem há 32 anos com tradição no 
ramo de alimentação, sempre cuidando da variedade e 
excelência na sua gastronomia e no seu atendimento aos 
clientes e a seus colaboradores.

Foco de nosso investimento social

• Educação	Profi	ssional
• Educação de Crianças e Adolescentes
• Esporte

Recursos disponibilizados

• Financeiros
• Materiais
• Humanos

Contato
Amanda Santana 

Fone: (31)3541-6193
e-mail: amandamont222@gmail.com 

www.facebook.com/churrascariachefao
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Restaurante Renascer
ciclo 2016

Quem somos

O Restaurante Renascer oferece refeições e lanches 
diariamente, de 07:00 às 20:00, além disso conta 
com uma mercearia e um açougue. A equipe está 
comprometida com a qualidade dos serviços para 
oferecer o melhor atendimento.

Foco de nosso investimento social

• Educação

Recursos disponibilizados

• Materiais 
• Físicos
• Humanos

Contato
Solange Santos Rocha

Fone: (31) 99728-2913
e-mail: restauranterenascer254@gmail.com
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ciclo 2016

Quem somos

Oferecemos as melhores soluções em segurança viária, 
proporcionando mobilidade, informação e conforto. 

Foco de nosso investimento social

• Meio ambiente
• Educação
• Pessoas em situação de risco social, em especial 

crianças e adolescentes

Recursos disponibilizados

• Materiais
• Humanos

Contato
João Lucas Mansur 

Fone: (31)3541-8782
e-mail: j.mansur@siglasinalizacao.com.br

www.siglasinalizacao.com.br
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Contato
Ana Luiza Carregal

Fones: (31) 3581-3955 - 98755-3955
e-mail: analuizacarregal@yahoo.com.br 

www.facebook.com/SpassoUnicoSalaodeBeleza

Spasso Único
ciclo 2015

Quem somos

Spasso Único é a realização de um sonho: criar um 
local onde o cliente pudesse se sentir mais feliz consigo 
mesmo, realçando sua beleza e estilo. Inaugurado em 
2007,	 o	 salão	 busca	 atender	 com	 efi	ciência,	 inovação	
e transparência todas as pessoas, buscando, sempre, 
realizar desejos em relação à imagem pessoal e bem 
estar.

Foco de nosso investimento social

• Mulheres em situação de risco social 

Recursos disponibilizados

• Físicos
• Materiais
• Humanos
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ciclo 2013

Quem somos

Oferecemos sistemas automatizados de triagem para os 
mais variados seguimentos de resíduos, entre eles lixo 
urbano, construção civil e demolição, eletro-eletrônico,
comercial e industrial, metais, papéis e plásticos, 
trabalhando com tecnologia líder mundial de mercado.

Foco de nosso investimento social

• Esporte 
• Coleta Seletiva 

Recursos disponibilizados

• Financeiros
• Incentivados 
• Humanos

Contato
Henrique Filgueiras

Fones: (31) 99119-6990
e-mail: henrique@tecsorte.com.br
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Visão Mídia
ciclo 2014

Quem somos

A Visão Mídia trabalha, desde 1991, na elaboração e 
execução de projetos de comunicação visual em todo o 
Brasil. Com os mais modernos equipamentos e processos, 
oferecemos aos clientes produtos e serviços para 
campanhas	 publicitárias	 e	 identifi	cação	 visual	 de	 grande	
impacto, por meio de mídias convencionais e alternativas.

Foco de nosso investimento social

• Meio Ambiente
• Cultura 
• Educação 

Recursos disponibilizados

• Materiais
• Humanos

Contato
Ingrid Albuquerque Ferreira

Fone: (31) 3541-8644 
e-mail: ingrid@visaomidia.com.br 

www.visaomidia.com.br
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s ABBAL

ciclo 2016

Nossa Visão

Ser uma organização respeitada por seu legado positivo 
para o desenvolvimento do Bairro Balneário Água Limpa. 

Nossa Missão

Gerar reconhecimento, legitimidade e senso de 
comunidade no Balneário Água Limpa, trabalhando 
por um bairro melhor para todos.

Contato
Humberto de Moura 

Fones: (31) 99982-1286 
e-mail: contato@balnearioagualimpa.com.br 

www.facebook.com/ABBALNOVALIMA
www.balnearioagualimpa.com.br
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Amali
ciclo 2016

Nossa Visão

Ser referência na construção de um futuro mais digno 
para toda a comunidade do Balneário Água Limpa em 
saneamento básico, infraestrutura, direitos sociais, 
lazer, educação, esporte e cidadania.

Nossa Missão

Melhorar a qualidade de vida dos moradores do Balneário 
Água Limpa atuando diretamente na raiz dos problemas do 
presente, gerando mobilização social para a construção de 
um futuro mais digno para o bairro.  

Contato
Nilton da Cruz Oliveira 

Fones: (31) 99758-5468
e-mail: niltom.oliveiracruz@yahoo.com.br

www.facebook.com/Associação-dos-moradores-de-
Água-limpa-1598022400428142
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ciclo 2017

Nossa Visão

Ser uma referência de centro cultural, de capacitação e 
de promoção do desenvolvimento pessoal, que promove 
inclusão	 social	 de	pessoas	 com	perfi	l	 rural	 no	 entorno	
dos bairros Estoril I e II, região noroeste de Nova Lima- 
MG, operando em um modelo de empreendimento 
social sustentável.

Nossa Missão

Despertar habilidades, promover a inclusão/
socialização e trabalhar o desenvolvimento pessoal de 
crianças,	jovens	e	adultos	com	perfi	l	rural,	do	entorno	
dos bairros em expansão Estoril I e II na região noroeste 
de Nova Lima - MG, através de atividades culturais, 
capacitação	profi	ssional	e	lazer.

Contato
Virgínia Queiroz

Fone: (31) 99845-6787
e-mail: alumiacultural@gmail.com

www.facebook.com/alumiacultural
Instagram @alumiacultural
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Armatrux
ciclo 2013

Nossa Visão

Ser reconhecido como Grupo Artístico comprometido 
com a formação humana do grande público e que o faz 
por meio da arte em todas as suas interfaces. 

Nossa Missão

Contribuir, por meio da arte, da arte-cultura e da arte- 
educação, para a formação humana do grande público 
nas dimensões política, cultural, social, cognitiva e afetiva.

Contato
Paula de Moraes Manata

Fone: (31) 98366-1097 
e-mail: paula@armatrux.com.br

www.armatrux.com.br e www.casa.art.br 
www.facebook.com/armatrux.grupodeteatro

O
rg

a
n

iz
a

çõ
es

 S
oc

ia
is

O
rg

a
n

iz
a

çõ
es

 S
oc

ia
isArca-Amaserra

ciclo 2013

Nossa Visão

Ser referência como organização comprometida com 
a preservação, conservação e recuperação ambiental e 
cultural da serra da Moeda, do Curral e entorno.

Nossa Missão

Contribuir para o desenvolvimento humano da região por 
meio da preservação, conservação e recuperação ambiental 
e cultural da serra da Moeda, do Curral e entorno.

Contato
Simone Bottrel

Fone: (31) 98413-9494 
e-mail: amaserra@gmail.com 

www.amaserrra.org
ww.facebook.com/arcaamaserra.arca
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CABAL
ciclo 2016

Nossa Visão

Ser reconhecida como um projeto que promove a 
transformação de vidas formando cidadãos melhores.

Nossa Missão

Promover o acesso à cidadania e à educação de qualidade 
para os moradores do Balneário Água Limpa, com foco 
nas crianças e adolescentes do bairro.  

Contato
Rosana Galdino (Dona Rosa)

 (31) 99835-7254 (31) 99165-7144
e-mail: cabalcentrodeapoio@gmail.com

www.facebook.com/CABAL-270472409973135

Bola de Fogo
ciclo 2015

Nossa Visão

Ser uma referência em Nova Lima na formação de 
cidadãos aptos à prática esportiva.

Nossa Missão

Ser um agente de mudança social atuando por meio 
do esporte junto a crianças, adolescentes e adultos 
moradores do Jardim Canadá e adjacências.

Contato
Renato Gomes da Silva

Fones: (31) 98818-4066 - 3541-8945
e-mail: associacaoesportivaboladefogo@gmail.com 

www.facebook.com/ae.boladefogo
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Cães do Jardim
ciclo 2014

Nossa Visão

Reduzir a zero o abandono e a população de animais 
de rua no Jardim Canadá e região, ser referência para 
articulação de projetos similares em outras regiões. 

Nossa Missão

Promover o controle populacional de animais de rua no 
bairro Jardim Canadá e região, promover conscientização 
e minimizar o abandono e os maus tratos.

Contato
Luciana Cotta

Fone: (31) 99895-9171
e-mail: contato@caesdojardim.com.br 

www.facebook.com/projetocaesdojardim 
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ciclo 2013

Nossa Visão

Ser reconhecida como organização social de referência 
em atendimento complementar à saúde materno-
infantil, trabalho com grupos produtivos de mulheres e 
desenvolvimento saudável da primeira infância.

Nossa Missão

Contribuir para melhorar a qualidade de vida de mulheres e 
de crianças de 0 a 6 anos moradoras do bairro Jardim Canadá, 
através	 de	 três	 áreas	 de	 atuação:	 capacitação	 profi	ssional	
para mulheres, saúde materno-infantil e educação infantil.

Contato
Michelle Pripas

Fone: (31) 98873-8133
e-mail: casa@casademae.com.br

www.casademae.com.br 
www.facebook.com/institutocasademae
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Casa do Jardim
ciclo 2012

Nossa Visão

Ser uma organização social baseada em uma 
metodologia pedagógica e institucional de liderança 
coletiva e desenvolvimento local integrado, com foco na 
educação, integração comunitária e sinergia social, com 
um	modelo	fi	nanceiro	sustentável.

Nossa Missão

Contribuir para a formação humana e o desenvolvimento 
comunitário no Jardim Canadá e entorno, por meio 
da educação complementar integrada e pesquisas 
que promovem o reconhecimento e a valorização das 
riquezas locais, começando pela criança.

 

Contato
Joanne Durchfort

Fone: (31) 3541-8934
e-mail: joanne@casadojardim.org.br

www.casadojardim.org.br
www.facebook.com/casadojardim1

O
rg

a
n

iz
a

çõ
es

 S
oc

ia
is CEACOM – 

Centro de Atividades 
Comunitárias do Jardim Canadá
ciclo 2014

Nossa Visão

Ser identificada e reconhecida como uma organização 
de referência na promoção do processo de formação 
do ser cultural.

Nossa Missão

Contribuir para o desenvolvimento cultural em seus 
aspectos físico, psíquico e criativo de crianças, jovens, 
adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade 
social do Jardim Canadá e região, por meio da oferta de 
ofi	cinas,	cursos	e	capacitação.

Contato
Vânia Cuenca

Fones: (31) 3541-8694 - 99261-0527 
e-mail: ceacomjardimcanada@hotmail.com
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Centro de Educação Infantil 
Cássio Magnani
ciclo 2016

Nossa Visão

Ser referência em Educação Infantil no Município de Nova 
Lima e na comunidade do Jardim Canadá, reconhecida 
como	uma	instituição	confi	ável,	acolhedora	e	inovadora.

Nossa Missão

Promover o desenvolvimento integral das crianças, 
prezando por um ensino baseado no verdadeiro amor 
pela infância, através de um ambiente acolhedor e 
estimulador que visa favorecer a cidadania, a inserção 
cultural, a construção de valores e a autonomia.

Contato
Érica Gouvêa

Telefones: (31) 3581-3521 / (31) 99253- 5690
e-mail: ceipcm.educnl@gmail.com

www.facebook.com/ceipcm42 43

Contato
Érica Gouvêa

Telefones: (31) 3581-3521 / (31) 99253- 5690
e-mail: ceipcm.educnl@gmail.com

www.facebook.com/ceipcm

Companhia Suspensa
ciclo 2012

Nossa Visão

Ser referência como Grupo de Artes que se pauta no 
diálogo como metodologia para a construção coletiva 
de ações que geram a transformação das pessoas.

Nossa Missão

Contribuir, por meio da arte, para a transformação 
de pessoas, despertando-as para a importância do 
diálogo no cuidado consigo mesmas, com o outro e 
com o meio ambiente.

Contato
Patrícia Manata

Fone: (31)  3517-8284
e-mail: patmanata@gmail.com

www.suspensa.com.br e www.casa.art.br
www.facebook.com/companhia.suspensa
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E.E. Maria Josefina Sales Wardi
ciclo 2012

Nossa Visão

Ser uma escola pública referência na região 
metropolitana de Belo Horizonte, por sua excelência 
na educação formal, sustentada por uma proposta de 
formação cidadã.

Nossa Missão

Promover o ensino público de qualidade, por meio 
de uma educação de excelência, contribuindo para a 
formação cidadã dos educandos.

Contato
Andrea Aparecida de Jesus

Fone: 31 3581-3216 / 99467-6051
e-mail: andreaaj.jardim@gmail.com 

www.facebook.com/mariajosefi	na.saleswardi44 45

Contato
Andrea Aparecida de Jesus

Fone: 31 3581-3216 / 99467-6051
e-mail: andreaaj.jardim@gmail.com 

www.facebook.com/mariajosefi	na.saleswardi

E.M. Benvinda Pinto Rocha
ciclo 2013

Nossa Visão

Ser reconhecida como instituição que prioriza o 
desenvolvimento cognitivo e social do estudante, 
respeitando suas características multiculturais, 
desenvolvendo suas habilidades e potencializando suas 
competências.

Nossa Missão

Oferecer o Ensino Fundamental e a EJA, visando 
uma educação de qualidade, com respeito, ética, 
compromisso pedagógico e social.

Contato
Andreza Noia

Fone: (31) 3541-8974
e-mail: embenvinda.educnl@gmail.com
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E.M. César Rodrigues
ciclo 2014

Nossa Visão

Ser reconhecida no município de Nova Lima como 
instituição comprometida com a educação de qualidade 
focada no desenvolvimento integral da criança.

Nossa Missão

Trabalhar com compromisso e competência na busca 
de uma educação com qualidade pautada no respeito e 
atenção à diversidade da comunidade escolar.

Contato
Kátia Sueli Gonçalves

Fones: (31)  99618-0748 - 3541-4005 - 3541-8516
e-mail: emcr.educnl@gmail.com46 47

Contato
Kátia Sueli Gonçalves

Fones: (31)  99618-0748 - 3541-4005 - 3541-8516
e-mail: emcr.educnl@gmail.com

Espaço Social Transformar
ciclo 2012

Nossa Visão

Ser referência como instituição socioeducacional no 
desenvolvimento da capacidade e potencialidade de 
crianças e adolescentes do Jardim Canadá e seu entorno.

Nossa Missão

Contribuir para que as crianças e adolescentes em 
condições de vulnerabilidade social do Jardim Canadá e 
seu entorno sejam capazes de discernir, decidir e serem 
protagonistas de suas histórias.

Contato
Jacquelline Aparecida Pinto

Fone: (31)  3547-2114
e-mail: espacotransformar@gmail.com

www.facebook.com/EspacoSocialTransformar
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Instituto Cresce
ciclo 2013

Nossa Visão

Ser referência como organização social que desenvolve 
práticas socioambientais e educacionais comprometidas 
com a sustentabilidade e qualidade da vida.

Nossa Missão

Contribuir para a difusão e consolidação de práticas 
e princípios éticos que orientem o ser humano 
para uma interação cooperativa e harmoniosa entre 
si e com os processos da natureza, por meio das 
atividades de pesquisa, educação e desenvolvimento 
de projetos socioambientais.

Contato
Camila  Alterthum

Fone: (31)  98802-5959
e-mail: cresce@institutocresce.org.br

www.institutocresce.org.br - Instagram: @instituto_cresce
www.facebook.com/institutocresce48 49

Contato
Camila  Alterthum

Fone: (31)  98802-5959
e-mail: cresce@institutocresce.org.br

www.institutocresce.org.br - Instagram: @instituto_cresce
www.facebook.com/institutocresce

Instituto Mani
ciclo 2014

Nossa Visão

Ser reconhecido como referência na aplicação do design 
para a inovação social. 

Nossa Missão

Fomentar a inovação social por meio do design junto 
a pequenos produtores, artesãos e jovens em situação 
de vulnerabilidade, promovendo autonomia e acesso 
ao mercado.

Contato
Daniela Martins

Fone: (31) 99627-3906
e-mail: daniela@institutomani.com.br

www.institutomani.com.br
www.facebook.com/InstitutoMani
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JA.CA
ciclo 2013

Nossa Visão

Ser reconhecida como um espaço de compartilhamento 
da arte e da cultura integrado ao cotidiano de comunidades 
onde atua. 

Nossa Missão

Contribuir para democratização da arte e da cultura 
realizando ações que as integrem ao cotidiano de 
pessoas e comunidades onde atua.

Contato
Francisca Caporali 

Fone: (31) 99946-5090
e-mail: francisca@jaca.center

www.jaca.center
www.facebook.com/JA.CAcentrodearte50 51

Contato
Francisca Caporali 

Fone: (31) 99946-5090
e-mail: francisca@jaca.center

www.jaca.center
www.facebook.com/JA.CAcentrodearte

Primeiro Ato
ciclo 2015

Nossa Visão

Ser um Centro de Formação e produção em dança 
reconhecido pelo atendimento focado nas necessidades 
e qualidades do indivíduo e na troca de experiências no 
coletivo. Construir e manter uma estrutura de ensino 
e fomento ao conhecimento com qualidade técnica e 
artística capaz de formar um artista cidadão. 

Nossa Missão

Promover, por meio da dança, a sensibilização 
do indivíduo na prática da consciência corporal 
e harmonia, na concentração e criatividade, 
desenvolvendo a técnica com prazer e autonomia, 
contribuindo para a atuação de cidadãos críticos, 
inquietos	 e	 autoconfi	antes	 na	 sociedade,	 condição	
para a formação do artista bailarino.

Contato
Suely Machado

Fone: (31) 3541-8881
e-mail: suelym@primeiroato.com.br

www.primeiroato.com.br
www.facebook.com/primeiroato

O
rg

a
n

iz
a

çõ
es

 S
oc

ia
is

O
rg

a
n

iz
a

çõ
es

 S
oc

ia
is



52 5352 53

Quik Espaço Cultural
ciclo 2012

Nossa Visão

Ser reconhecida como organização social, artística e 
cultural que atua na promoção do direito à arte e à 
cultura em Nova Lima.

Nossa Missão

Contribuir para o desenvolvimento da comunidade do 
Jardim Canadá por meio de espetáculos de dança, teatro 
e música e da experiência das linguagens artísticas, 
transformando o cotidiano de seus moradores.

Contato
Letícia Carneiro

Fone: (31) 3581-8673
e-mail: leticia@quik.art.br

www.quik.art.br 
www.facebook.com/quikprojetos 

Teia do Bem
ciclo 2017

Nossa Visão

Ser uma teia ampla e consolidada de promoção da 
dignidade humana no Jardim Canadá.

Nossa Missão

Tecer conexões que promovam a dignidade do ser 
humano em situação de vulnerabilidade social do 
Jardim Canadá através da educação e da realização de 
ações sociais.

Contato
Mônica Testa

Fone: (31) 99203-0869
e-mail: teiadobemjardimcanada@gmail.com
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Campus Aloysio Faria
Av. Princesa Diana, 760
Alphaville Lagoa dos Ingleses :: 34000-000
Nova Lima/MG :: Brasil

Campus Belo Horizonte 
Rua Bernardo Guimarães, 3071
Santo Agostinho :: 30140-083
Belo Horizonte/MG :: Brasil

Campus São Paulo
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1184 - 15º andar 
Vila Olímpia :: 04548-004
São Paulo/SP :: Brasil

Campus Rio de Janeiro
Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - 2º andar 
Leblon :: 22430-060
Rio de Janeiro/RJ :: Brasil

www.fdc.org.br/gestaoresponsavel
Fone: (31) 3589-7510
social@fdc.org.br


