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Histórico

A Fundação Conscienciarte é uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública federal.
Fundada em 1992, como Projeto Conscienciarte por protagonistas juvenis de movimentos
sociais e grupos ambientalistas de Paracatu, com o objetivo de ministrar cursos
profissionalizantes à população de baixa renda e organizações comunitárias. E 1995 o
projeto

tornou-se

Fundação

Conscienciarte

credenciando-se

como

Instituição

prioritariamente social, desenvolvendo projetos e programas socioeducativos e culturais
com o objetivo de fortalecer a organização social desse público através da reconstrução da

autoestima, do desenvolvimento de competências, habilidades e valores, buscando o
exercício da cidadania.

Objetivos
A Fundação Conscienciarte tem por finalidades a atuação nas áreas de assistência social,
educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos,

esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e promoção de atividades e finalidades de
relevância pública e social, e de:
I- Incentivar e fomentar a elevação de consciência de vida da comunidade buscando a
conquista da cidadania plena, através de atividades de cunho sócio-político-educacionalcultural, visando à afirmação dos seguintes valores humanos: ética, solidariedade,
fraternidade, dignidade, verdade, amor, paz, ações correta e não violência e dos seguintes
sub-valores: trabalho comunitário, liberdade, justiça, ecumenismo, cooperativismo, dentre

outros afins, bem como a afirmação de conceitos como ecologia, interdisplinaridade,
multidisciplinaridade, transdiciplinaridade, pensamento complexo e holismo, abordando o
ser humano em seu processo evolucionário-bio-psíquico-social;

II- Fortalecer a participação, autonomia e protagonismo de movimentos sociais,
organizações e grupos populares e de usuários;
III- Fomentar e apoiar projetos de inclusão cidadã, com base nas vulnerabilidades e riscos
identificados nos diagnósticos socioterritorial, que visem o enfrentamento da pobreza e o
desenvolvimento social e econômico;
IV- Favorecer a inserção no mundo do trabalho, por meio da identificação de

potencialidades do território, desde o planejamento, estruturação, monitoramento e
avaliação das ações de inclusão produtiva em âmbito local e da articulação com o sistema
público do trabalho, emprego e renda;
V- Fortalecer o protagonismo dos usuários na defesa dos seus direitos de cidadania;
VI- Promover acesso a conhecimento, meios recursos e metodologias direcionadas ao
aumento da participação social e ao fortalecimento do protagonismo dos usuários na
reivindicação dos direitos de cidadania.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

Desenvolvido com o objetivo de formação profissional e cidadã de adolescentes e jovens de
baixa renda familiar, inserindo-os no mercado de trabalho, visando a promoção do
desenvolvimento humano e profissional.
Em 2019 foram firmados 124 novos contratos e atendimento médio de 154 adolescentes
durante o ano.
Em 2019 o Projeto recebeu dois aportes de recursos do Fundo da Infância e Adolescência no
valor de R$ 20.000,00 utilizados para aquisição de mesa, cadeira, notebook, bebedouro
industrial e impressora multifuncional e R$ 29.640,00 utilizados na aquisição de 13
computadores para o Laboratório de Informática da Fundação Conscienciarte.

Desenvolvido pela Fundação Conscienciarte em parceria com a Prefeitura Municipal de
Paracatu através Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, na perspectiva de preparar o
jovem em competências básicas para o ingresso no mercado de trabalho. O projeto atendeu
a 125 alunos.
Conforme parceria firmada com a Prefeitura de empregabilidade após um ano do Projeto de
mínimo 80% a Fundação Conscienciarte referente as turmas de 2018 e 2019 encaminhou
para empregabilidade nas empresas parceiras 123 adolescentes.
O Termo de Transferência de Recurso firmado com a Entidade foi de R$ 200.000,00.

O Projeto desenvolvido pela Fundação Conscienciarte atendeu um total de 20 crianças de
comunidades de baixa renda na perspectiva de promover a inclusão social dos mesmos,
oferecendo atividades esportivas no contra turno escolar, realizando gincanas recreativas,
jogos, brincadeiras tradicionais para crianças e adolescentes atendidos pelo projeto.
O projeto atendeu as crianças e adolescentes dos Bairros Chapadinha I, Residencial
Chapadinha II, Santa Lúcia e Santo Eduardo recebendo recursos da Vara da Infância e
Juventude – Comarca de Paracatu no valor de R$ 9.907,30.

O Projeto atendeu 15 jovens multiplicadores com formação em audiovisual e fotografia
promover e fomentando um veículo de comunicação interativo e itinerante, que dialogue
com a juventude, proporcionando maior reflexão deste grupo a respeito de situações
cotidianas, contribuindo ainda para o encurtamento da distância entre o audiovisual e a
população de baixa renda nos municípios. Foram produzidos 40 vídeos abordando os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a temática jovem. Foram atendidas 10
escolas no Caroçando na Escola atendendo a 150 estudantes e os vídeos produzidos foram
exibidos para 3600 alunos das escolas. O Projeto foi desenvolvido através da Lei Federal de
Incentivo a Cultura e patrocínio da Kinross Paracatu no valor de R$ 230.000,00.

O projeto beneficiou 30 adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos do bairro
Paracatuzinho, destes 27 finalizaram o projeto e receberam o certificado. As oficinas
aconteceram na Escola Estadual Delano Brochado Adjuto, onde os adolescentes receberam
a capacitação pelo período de 14 encontros, com carga horária total de 40 horas. Com as
oficinas conseguimos desenvolver nos alunos a autocrítica, uma visão empreendedora,
mostrando que eles podem alcançar os seus objetivos utilizando o empreendedorismo e a
criatividade, uma inspiração para lutar por um por um futuro melhor através dos estudos e
uma vontade de buscar novos conhecimentos.
O Projeto foi desenvolvido através do FIA com aporte da Nexa no valor de R$ 8.883,12.

Em 2019 através de palestras e oficinas foram capacitadas 412 pessoas, em situação de
vulnerabilidade social, compreendendo usuários do Programa Rede socioassistencial, escola
e comunidade em geral, através de ciclos de oficinas de orientação para o mundo do
trabalho.
As palestras consistiram nos temas: Aspectos Gerais do Mercado de Trabalho e objetivo do
Acessuas; Perfil de um Empreendedor de Sucesso e Educação Financeira; Apresentação
Pessoal e Postura Profissional; A importância da constante qualificação Profissional.
A oficina produzida pelo Projeto foi de elaboração de currículos.

Durante a execução do Projeto forma realizadas ações estratégicas que compõem o Plano de
Trabalho AEPETI – Paracatu MG com escolas rurais com levantamento de informações para
elaboração do Diagnóstico Situacional da Zona Rural, encontros formativos, Criação da
Comissão Intersetorial da AEPETI e Visitas in loco às famílias das regiões rurais: Fazenda
Santa Rosa, Entre Ribeiros, Fazenda Boa Esperança, região da Santa Bárbara, Novo Mundo, P.
A. Jambeiro, P. A. Lagoa Rica, P. A. Nova Lagoa Rica, P. A. Belo Vale, P. A. Herbert de Souza, P.
A. Buriti da Conquista, Morro Agudo, Região da LAFERSA, Ponte Queimada, Pontal, Região
do Barreiro, Entre Ribeiros, Povoado de São Sebastião, Povoado Lagoa de Santo Antônio,
Povoado do Cunha. O Projeto desenvolvido através de Chamamento Público no valor de R$
75.000,00.

Durante o ano forma executadas Contratação de Equipe Técnica e serviços para execuções
das Atividades do Programa Criança Feliz no Município de Paracatu no período de Janeiro a
Dezembro de 2019. Neste período foram efetivadas 3.794 visitas realizadas no período de
janeiro a dezembro de 2019; Acompanhamento periódico das crianças; Fortalecimento dos
vínculos com a família; Acompanhamento e encaminhamentos a casos de desnutrição para
atendimento pelo Banco de Alimentos e aos programas de assistência; Acompanhamento da
família e encaminhamentos aos serviços e programas de assistência social, educação e
saúde; Apoio e acompanhamento as mães gestantes. Atividades executadas pela Fundação
Conscienciarte através da Chamada Pública 02/2018 pela Prefeitura Municipal de Paracatu
através da Secretaria de Assistência Social com valor de R$ 120.000,00.

Teve como objetivo a promoção do autoconhecimento e reflexão dos jovens sobre os
aspectos envolvidos na escolha profissional, visando ampliar e diversificar as possibilidades
de serem inseridos no mercado de trabalho. Foram beneficiados 30 jovens e adolescentes
de ambos os sexos com idade entre 14 e 18 anos que se encontram em situação de
vulnerabilidade social. Esses jovens participaram de atividades educativas e
profissionalizantes, desenvolvidas através da Qualificação profissional, através dos cursos de
Auxiliar administrativo, Atendimento e Vendas.
Meu Projeto de Vida foi realizado pela Fundação Conscienciarte com patrocínio da Bayer
através do Fundo da Infância e Adolescência/CMDCA de Paracatu com valor de R$
90.628,78.

O Projeto atendeu a 50 mulheres inscritas e cadastradas no Cad´Único, de janeiro a
dezembro, oportunizando a prática de atividades para ampliar o convívio social, melhorando
o relacionamento com a família e no trabalho. Além disso o projeto buscou participação,
retorno e desempenho escolar satisfatório através de responsabilidade, organização e
disciplina.
No período de setembro a dezembro a Fundação Conscienciarte aprovou a segunda turma
do projeto atendendo a 50 mulheres.
As alunas atendidas participam semanalmente de capacitação na Fundação Conscienciarte e
nos demais dias desenvolvem as atividades práticas nas Secretarias e Órgãos Municipais.
Os Chamamentos públicos anualmente firmados são de R$ 700.000,00.

Carrinhos e Bonecas
O Projeto Carrinhos e Bonecas trabalhou na contratação de equipe técnica para
desenvolvimento de atividades do Programa Família Acolhedora desenvolvido pela
Prefeitura de Paracatu através da Secretaria Municipal de Assistência Social.
No período de fevereiro a dezembro foi contratada a Assistente Social que desenvolvia
atividades de socioassistenciais, de apoio e colaboração as famílias, usuários e demais
serviços administrativos do Programa.
Foram adquiridos móveis e equipamentos para desenvolvimento das atividades do
Programa como suporte aos serviços, garantindo a execução com qualidade das ações
previstas. A Fundação desenvolveu o Projeto através de Chamamento Público.

A Prestação de Serviço do Programa Integrar, atividade da Kinross Paracatu consistiu na
execução, produção e realização de uma edição do Integrar na Praça. As atividades culturais
do Integrar na Praça deram início na noite de sexta-feira dia 23 de agosto, o evento contou
com a participação da Banda K6 que é composta por um grupo de empregados da empresa,
a seguir o público presente pode se agraciar com o show da banda de Enos e Banda. No
sábado dia 24 de agosto, o evento teve início 15horas, como atividades e apresentações
culturais para todas as idades, durante toda a tarde o público presente pode participar de
oficinas que estavam sendo ofertadas nas estações.

Em 2019 a Fundação
Conscienciarte atendeu:
Diretamente Indiretamente
14.665
43.995
Dados levantados nos Projetos executados
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