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Atuação

Intercâmbios internacionais:
- Alemanha;
- Argentina;
- Bélgica;
- Canadá;
- Itália;
- Reino Unido (Inglaterra e Escócia)

O Instituto Brasileiro Pró-Cidadania é uma Organização Não Governamental (ONG), entidade de direito privado,
sem ﬁns lucrativos, constituída em 1995, qualiﬁcada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)
pelo Governo Federal, Governo do Estado de Pernambuco e Prefeitura do Recife.
Tem por missão contribuir com a construção de uma sociedade mais justa, através de ações e práticas de inclusão e
empoderamento social.
Nasceu da vontade de um grupo de proﬁssionais interessados em atuar na área social, preocupados com a situação da
população menos favorecida do país. Foi constituído, inicialmente, por um grupo de servidores públicos provenientes do
Fisco de diversos estados da federação.

O Pró-Cidadania possui uma excelente capilaridade no tocante sua expetise
em sair de sua zona de conforto, realizando ações em diversas localidades
distantes de sua Sede.

15 Estados
315 Municípios
157 municípios em Pernambuco

Atualmente o Pró-Cidadania está organizado em 5 núcleos de trabalho...

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
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Foram capacitadas mais de 80 mil pessoas* em diversos cursos, desde a alfabetização à qualiﬁcação proﬁssional.
Executando diferentes programas, tais como; Chapéu de Palha, Mãe Coruja, Projovem Trabalhador, PlanTeQ,
Centros da Juventude, Protejo, dentre outros.
*Atualizado em agosto de 2018

PROJOVEM TRABALHADOR
Quantitativo* 16.263

PLANO TERRITORIAL DE QUALIFICAÇÃO
Quantitativo* 23.801

Tem como objetivo promover ações de
Qualiﬁcação Social e Proﬁssional que
contribuam para o reconhecimento e
valorização dos direitos humanos, da
cidadania e com a redução das desigualdades, bem como preparar e
inserir o jovem no mercado de trabalho.
O Projovem visa atender jovens de
18 a 29 anos em situação de desemprego
e membros de famílias com renda
mensal per capita de até um salário
mínimo, que, em virtude de suas
condições socioeconômica, têm maior
diﬁculdade de inserção na atividade
produtiva e maior vulnerabilidade
frente ao mundo do trabalho.
As ações foram executadas nos Estados
de Sergipe, Maranhão, São Paulo,
Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio Grande
do Norte e Pernambuco.

O PlanTeQ teve como público alvo
trabalhadores desempregados, além de
beneﬁciários de programas sociais do
governo federal e contou com uma carga
horária de 200 horas aula. Teve como
objetivos a formação intelectual, técnica,
cultural e cidadã dos trabalhadores;
aumento da probabilidade de obtenção de
emprego, bem como o aumento da
permanência no mercado de trabalho;
elevação da produtividade, melhoria dos
serviços prestados, aumento da
competitividade e das possibilidades de
elevação de salário e renda.

PLANO SETORIAL DE QUALIFICAÇÃO

CENTROS DE VOCAÇÃO PROFISSIONAL

Quantitativo* 231

O PlanSeQ é destinado aos Beneﬁciários
do Programa Bolsa Família, realizado
pelo Governo Federal - por meio dos
Ministérios do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, do Trabalho e Emprego
e do Turismo - em conjunto com os
governos estaduais e municipais, empresários e trabalhadores. Faz parte da
Agenda Social do Governo, integrando o
eixo ‘‘Redução das desigualdades’’,
juntamente com o Bolsa Família e os
Territórios da Cidadania.

Quantitativo* 185

Proposta do Programa Tecnologia para
Desenvolvimento Social, Capacitação em
Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) para o
Desenvolvimento Social do Ministério da
Ciência e Tecnologia visa promover um
processo de capacitação, qualiﬁcação
proﬁssional e formação de proﬁssionais no
setor de confecção de moda em geral, com
utilização de equipamentos modernos,
visando a melhoria de qualidade e
incremento da produtividade junto a
comunidade local.

*Os quantitativos são referentes às metas realizadas nos programas e projetos destacados. O Pró-Cidadania realizou outras capacitações, cursos e atividades que não estão detalhadas no documento.

EVENTOS TEMÁTICOS
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No Brasil e no exterior, realizou 383 eventos, em formação política ou técnica, ultrapassando a marca de 78.851*
participantes. Destacando-se os intercâmbios realizados na Alemanha, Argentina, Bélgica, Canadá, Itália, Escócia
e Inglaterra.
*Atualizado em agosto de 2018

SEMINÁRIOS NACIONAIS COM A
TEMÁTICA EDUCAÇÃO

CONFERÊNCIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Mais de 37 mil proﬁssionais da área da
Educação já participaram de seminários
abordando a Alfabetização, Educação Infantil,
Educação Integral, Educação Proﬁssional,
realizados em âmbito regional, estadual
e nacional. Palestrantes renomados e
respeitados no Brasil têm participado
dos eventos.

As conferências das mais diversas áreas, no
âmbito de estados e municípios, já foram
realizadas pelo Pró-Cidadania, em parceria
com os respectivos Conselhos de Direito.
A capilaridade, a agilidade, a experiência e
o reconhecimento da instituição, por haver
atuado em 157 municípios pernambucanos,
proporcionou que o Pró-Cidadania fosse
contratado para operacionalização,
estruturação e sistematização desses
importantes eventos.

SEMINÁRIOS NACIONAIS
‘‘OUVIDORES & OUVIDORIAS’’

INTERCÂMBIOS INTERNACIONAIS

O fortalecimento das Ouvidorias públicas e a
qualiﬁcação proﬁssional dos seus integrantes
são recorrentes nos seminários que o
Pró-Cidadania realizou no Recife, Salvador,
Fortaleza, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte
e Rio de Janeiro.
Esses eventos estão consagrados e inseridos
nas agendas das Ouvidorias brasileiras,
tornando-se referência nacional, segundo
avaliações de 1.500 participantes.

Vários intercâmbios foram promovidos no
exterior, destacando-se Argentina,
Alemanha, Bélgica, Canadá, Escócia,
Inglaterra e Itália, abordando temas
relacionados ao Fisco, ao Sistema Prisional,
às Ouvidorias Públicas e às Políticas de
Proteção Integral de Crianças e
Adolescentes, proporcionando que 300
proﬁssionais e servidores públicos da
União, de estados e municípios
brasileiros participassem.

*Os quantitativos são referentes aos participantes dos eventos destacados. O Pró-Cidadania realizou diversos outros eventos que não estão detalhadas no documento.

MOBILIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
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Com o expressivo número de 10 mil famílias* atendidas, são executadas periodicamente campanhas de ação social,
palestras e debates sobre Eleições, Meio Ambiente, Segurança Cidadã, Prevenção da drogadição, Transparência e
Controle Social, etc. Em campanhas especiais como o Natal Feliz já foram beneﬁciadas mais de 12 mil crianças*.
*Atualizado em agosto de 2018

O Pró-Cidadania realiza desde 1998 a
Campanha Natal Feliz que já superou o
expressivo número de 12 mil crianças,
A Campanha “Natal Feliz” caracteriza-se
por oferecer para crianças de comunidades
sob risco social, geralmente localizadas
nas periferias das cidades, momentos de
entretenimento quando são oferecidos
pula-pula, piscina de bolas, recreadores
e distribuição de kits de guloseima etc.
Uma variação do Natal Feliz, é o
“Brincar com Cidadania” que é um projeto
lúdico-social realizado nas comunidades
onde o Pró-Cidadania tem atuação,

Debate com os prefeituráveis da cidade dos Palmares que contou com
participação de 450 convidados em cada ano de realização, e teve
transmissão ao vivo pelas Rádios Cidade FM e Cultura AM.
Esse tão importante mecanismo de mobilização social contou com o
apoio de diversos segmentos da sociedade palmarense, principalmente
por nunca ter acontecido nada igual na cidade.

O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo
principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e
do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esta campanha acontece com mais
intensidade no mês de outubro, pois seu símbolo é um laço rosa.
Em parceria com diversas instituições do terceiro setor de Palmares, principalmente as Mulheres Guerreiras dos Palmares, estamos desde 2011 incentivando
esse tão importante evento para a prevenção da saúde da mulher.

O Passeio Ciclístico Palmares Novembro Azul é uma campanha de conscientização
apoiada por diversas entidades de Palmares, dirigida à sociedade e, em especial,
aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase
na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.
Com o objetivo de quebrar o preconceito masculino de ir ao médico e, quando
necessário, fazer o exame de toque, contou com uma ampla divulgação através
das rádios locais e redes sociais e a participação de mais 300 pessoas.

SOCIOAMBIENTAL
Participa ativamente de diversos colegiados de discussões públicas sobre garantias de direitos, a exemplo: Conselho do
Idoso, Conselho de Segurança Alimentar, Conselho de Saúde, Conselho da Criança e do Adolescente e dos Comitês das
Bacias Hidrográﬁcas dos Rios Goiana e Una e do Conselho Gestor do Açude de Brotas.

O CEAS-PE, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos (SEDSDH), foi instituído por meio da
Lei nº 11.271, em 8 de novembro de 1995. Ele é de natureza deliberativa,
paritária (Sociedade Civil e Governo), normativo e ﬁscalizador das ações
da Assistência Social, além de articular e coordenar a Política de Assistência
Social no Estado. Seus integrantes têm como atribuições regular a prestação
de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social;
apreciar e aprovar a proposta orçamentária para a área; estabelecer diretrizes,
aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Estadual de Assistência
Social; aprovar critérios de transferência de recursos para os municípios; além
de convocar a cada dois anos a Conferência Estadual de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Saúde do Recife é um órgão responsável pela
ﬁscalização, propositura e deliberação das políticas públicas de saúde
do município. Este importante colegiado é uma ferramenta de Controle
Social que faz parte das ações do SUS.
O Pró-Cidadania se faz presente desde o ano de 2012.

O Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco possibilita a participação da
sociedade na avaliação do modelo estadual de gestão do Sistema Único de
Saúde. Formado por usuários do SUS, trabalhadores da saúde, prestadores de
serviço e representantes do governo. O órgão é apto, entre outras coisas, a
propor e aprovar diretrizes para elaboração do Plano Estadual de Saúde seja
em função das características socioambientais, do perﬁl epidemiológico, ou
da necessidade de ações e serviços de saúde para a população.

Os Comitês de Bacia Hidrográﬁca são organismos colegiados que fazem parte
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e existem no Brasil
desde 1988. A composição diversiﬁcada e democrática dos Comitês contribui
para que todos os setores da sociedade com interesse sobre a água na bacia
tenham representação e poder de decisão sobre sua gestão.
Suas principais competências são: aprovar o Plano de Recursos
Hídricos da Bacia; arbitrar conﬂitos pelo uso da água, em primeira instância
administrativa; estabelecer mecanismos e sugerir os valores da cobrança pelo
uso da água; entre outros.
O Pró-Cidadania está presente nos Comitês das Bacias Hidrográﬁcas dos Rios
Goiana, GL2 e Una e do Conselho Gestor do Açude de Brotas.

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
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Nesses campos realizou um conjunto grande de ações com participação estimada de 12 mil pessoas incluindo a implantação e operacionalização dos Projetos Arte de Tracunhaém, Ponto de Cultura Homens de Barro, Paixão de Cristo de
Tracunhaém, Musicalidade, dentre outros. Com patrocínio da Petrobras, executou os Projetos Tenda da Cidadania
e o Centro de Referência Esportiva.
*Atualizado em agosto de 2018

TENDA DA CIDADANIA
Quantitativo 4.027
No Espaço de Convivência Tenda da Cidadania,
nos valemos de um conjunto de estratégias
pedagógicas, em diferentes linguagens
artísticas, para oferecer momentos de
aprendizagem e lazer para crianças e
adolescentes. Sob uma grande lona de circo,
criamos um espaço diferenciado voltado
para a produção cultural multiarte com
enfoque educativo, onde são desenvolvidas
oﬁcinas, capacitações, encontros de
famílias, exposições e apresentações.
O projeto foi patrocinado pela Petrobras
durante os anos de 2011 a 2015, pela
Prefeitura dos Palmares em 2016 e desde
2017 vem sendo mantido com recursos
próprios

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPORTIVA DE PERNAMBUCO
Quantitativo 760
Projeto também patrocinado pela
Petrobras e executado em parceria
com a Prefeitura Municipal do Cabo
de Santo Agostinho e o Instituto
Esporte & Educação. Com um público
alvo de crianças e adolescentes com
idade entre 6 e 17 anos do município
do Cabo de Santo Agostinho que
participaram de 9 modalidades
esportivas. Também foram capacitados
160 professores da rede pública de
ensino, contribuindo com a
universalização das práticas do
esporte educacional para cerca de
9.000 jovens das cidades do Cabo de
Santo Agostinho, Escada, Ipojuca,
Jaboatão dos Guararapes, Moreno,
Ribeirão, Rio Formoso e Sirinhaém.

ARTE DE TRACUNHAÉM
PAIXÃO DE CRISTO
O Projeto Arte de Tracunhaém, formado
da parceria com a ASSOCIATRA –
Associação dos Artesãos de Tracunhaém,
constituiu uma empreitada perfeita e
vitoriosa no concurso do Programa
CAIXA de Apoio ao Artesanato
Brasileiro/2008, resultando que a peça
“A ESPERA”, do artesão Tambinha, fosse
aprovada e patrocinada pela CAIXA,
em 2009.
O objetivo principal foi viabilizar a
introdução de crianças e jovens na
arte do barro dando sustentabilidade
para que as oﬁcinas acontecessem de
forma participativa junto à população,
visando descobrir novos talentos, seja
como artesão na arte de preparador de
barro ou oleiro, podendo com isso ajudar
na preservação e no fortalecimento da
arte local com a divulgação do pólo de
artesanato do município.
A “Paixão de Cristo de Tracunhaém”,
é um projeto realizado pelo Pró-Cidadania,
em parceria com o Grupo de Dança e Teatro
Maracabarro, que tem o objetivo de
fomentar a garantia da cidadania, da
proﬁssionalização e da inclusão social de
crianças, adolescentes, jovens e adultos
através de ações socioculturais na Região
da Mata Norte de Pernambuco,
especialmente do município de
Tracunhaém/PE, tendo como instrumento
a arte. O espetáculo da Paixão de Cristo
de Tracunhaém, prevê também o estimulo
à continuidade e o desenvolvimento de
ações realizadas com crianças e jovens
em situação de vulnerabilidade social
durante o ano inteiro.
Nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 o
espetáculo foi apresentado no Centro
de Arte e Artesanato - CENTRART,
contando sempre com a participação de
alguns mestres da arte do barro de
Tracunhaém, bem como o uso de peças
artesanais por eles produzidas para
composição dos cenários.

INICIAÇÃO ÀS ARTES CÊNICAS

CAPOEIRA

FOTOGRAFIA

ARTESANATO

HIP-HOP

PERCUSSÃO

RÉCITA - CITAÇÃO DE POEMAS

VIOLINO

CINE CLUBE NAS ESCOLAS

ESPORTE EDUCACIONAL

Rua Castro Alves, 343 - Encruzilhada, Recife-PE
Fones: (81) 3423-9676 | 9 9178-9676
@ProcidadaniaOﬁcial

@ProcidadaniaOﬁcial

