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 ANEXO I - FORMULÁRIO DE PROJETO  
Anexo obrigatório para ser preenchido pelas entidades proponentes, independentemente do eixo escolhido.  

 

Identificação do projeto (Título): 

 

 

Capacitação em costura, bordado, 

artesanato, confeitaria e alimentos 

saudáveis para mulheres em 

vulnerabilidade social moradoras de 

favelas de Maceió e apoio para inserção 

no setor produtivo e ingresso dos produtos 

aos mercados consumidores 

 

 

Período de execução 

 

Abril/2020 a Abril/2021 

Identificação do Eixo: 

 

RECONHECIMENTO 

JUSTIÇA 

DESENVOLVIMENTO 

Início Término 

06/04/2020 06/04/2021 

Valor total solicitado (R$) 151.149,90 

 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome da instituição: NUTRIR – Associação de Combate à Desnutrição 

Dirigente: Telma Maria de Menezes Toledo Florêncio (Representante Legal) 

Endereço: Avenida Gama Lins s/n, Conj. Denisson Menezes (CREN – UNIDADE 

FUNCIONAL) 

Bairro: Cidade 

Universitária 

Cidade Maceio Estado:AL CEP.: 57.000-000 

 

Telefones:82.3322-1361 Fax: Página na internet cre-al.org.br (home page) 

Endereço eletrônico:cren.maceio2007@gmail.com 

 

2. COORDENADORIA GERAL DA PROPOSTA 

 

Nome completo do Coordenador: Telma Maria de Menezes Toledo Florêncio 
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Titulação: Professora Doutora em 

Nutrição  

Área(s): Endocrinologia / Saúde Pública 

Telefone (fixo, celular e fax): 82.99981-

2218 

Endereço eletrônico (e-mail): telmatf_al@hotmail.com 

Coordenador(a) de outro(s) projeto(s)? 

( x ) Sim.  Indicar quais: vide abaixo 

(    ) Não 
Inserir resumo do currículo e da experiência profissional e especificar as atividades executadas sob sua responsabilidade 

na execução do projeto correspondente  

 

A NUTRIR- Associação de Combate a Desnutrição que tem o CREN – Centro de Recuperação e 

Educação Nutricional como sua unidade funcional, realiza um trabalho de busca ativa de crianças 

desnutridas moderadas/graves de 1 a 6 anos nas favelas de Maceió. As quais ficam em regime de semi-

internato com atendimentos pediátrico, nutricional, odontológico, pedagógico, social e psicológico. 

Após a recuperação, são acompanhadas em ambulatório mensalmente. O CREN também funciona 

como ambulatório para crianças com desnutrição leve/obesidade. As premissas do trabalho do CREN 

são a atenção à família e a sua realidade; permitindo que as mesmas participem das soluções dos seus 

problemas, diminuindo assim o ciclo desnutrição/pobreza estrutural. Nesses 12 anos de funcionamento 

já recuperamos mais de 600 crianças em semi-internato,  mais de 150 mil atendimentos dos diversos 

profissionais de nutrição, pediatria, psicologia, odontologia e serviço social, mais de 170 mil refeições, 

além de oferecer uma estrutura física com salas de aula para acompanhamento pedagógico, refeitório, 

cozinha de produção e experimental, biblioteca, brinquedoteca, sala de vídeo/teatro, sala para cursos 

de geração de renda e área de lazer. 

1. Professora Doutora da UFAL desde 1982 

2. Fundadora da Associação de Combate à Desnutrição NUTRIR em 2001 

3. Idealizadora do CREN – centro de Recuperação e Educação Nutricional em 2007 

4. Ganhadora do prêmio Caçadores de Bons Exemplos em 2017 

5. Vencedora do Prêmio ANU em 2011 

6. Homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas como Cidadã Honorária em 2019 

Convênios: 

Governado do Estado de Alagoas:  

 Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social – SEADES 

Capacitações com cursos profissionalizantes para geração de renda (artesanato, singeleza e culinária de 

alimentos saudáveis) 

 Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas – SESAU 

Cessão de profissionais da área de saúde e assistência social 

 Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas – SESAU / FECOEP – Fundo de Combate e Erradicação da 

Pobreza  

Manutenção do Centro, por período de 5 anos.  

 Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas – SEFAZ / Programa Nota Fiscal Cidadã 
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Recursos de valores variados usados para melhoria pontuais na instituição, como aquisição de 

equipamentos de informática, mobília para salas etc. 

Prefeitura Municipal de alagoas  

 Secretária Municipal de Saúde de Maceió: 

SUS/CORA atendimentos prestados a comunidade 

Recuperação das Crianças da Sururu por período de 2 anos 

 Centro de Abastecimento Farmacêutico do Município de Maceió Alagoas - CAF  

Medicamentos e materiais de procedimentos ambulatoriais 

Fundación Mapfre da Espanha 

Aquisição de gêneros alimentícios e material lúdico pedagógico 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL e Universidades Particulares (CESMAC, Estácio, UNIT) 

Apoio técnico científico, com alunos de graduação e pós graduação. 

Sistema SESC – Programa Mesa Brasil  

Programa de apoio as instituições com doação de alimentos. 

Iniciativa Privada: 

Cooperativa dos Usineiros de Alagoas e voluntários 

 

 

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

Nome completo: Myria Gláucia Viana da Silva 

Telefone (fixo, celular e fax): 82.3322-

1361 / 99922-5930 

Endereço eletrônico (e-mail): 

myriaviana84@gmail.com 

Atividades sob a sua responsabilidade na execução do projeto: 

  
Efetuar processo de recrutamento e de seleção das participantes; 

Coordenar e controlar os processos de escolha das mulheres para cada curso; 

Elaborar e aplicar sistemas de avaliação de desempenho das beneficiadas pelo curso; 

Acompanhar o índice de absenteísmo (faltas e atrasos); 

Controle e prestação de contas dos custos do projeto. 

 

 

4. DADOS DO PROJETO 

 

Resumo do projeto: 
O projeto objetiva capacitar mulheres que vivem em vulnerabilidade social moradoras de favelas de Maceió 
nos cursos de costura, bordado, artesanato, confeitaria e alimentos saudáveis para que as mesmas possam 
ingressar no setor produtivo e os seus produtos sejam inseridos nos mercados consumidores  
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Objetivos gerais e específicos do projeto: 

Capacitar mulheres em vulnerabilidade social para obtenção de renda própria e apoio ao ingresso dos seus produtos no 

mercado consumidor. 

Sensibilizar as mulheres para descoberta de suas potencialidades; 

Estimular o interesse nas mesmas por moda, estilo, gastronomia e alimentação 

Aprender técnicas artesanais do modelar, bordar e tricotar; 

Conhecer o valor nutritivo dos alimentos; 

Preparar alimentos saudáveis para rotina do dia a dia; 

Desenvolver técnicas de confeitaria para mercado de trabalho;  

Utilizar a referência de modelagens modernas, retas com pouco uso de ferragens  

Confeccionar utilitários (panos de bandeja, pão, jogos americanos, toalhas etc.) com rendas típicas alagoanas; 

Estabelecer um núcleo criativo, uma disciplina de trabalho que podem contemplar em seu desenvolvimento outros produtos 

nesta linha gerando a médio prazo uma cadeia produtiva; 

Detectar talentos e monitorar fazeres e se posicionar como Marca assinada pelo CREN Alagoas 

 

Justificativa do projeto: 

Um labirinto de barracas de lona, madeira e zinco, em algumas favelas, em outros espaços vazios e casas mal acabadas de 

alvenaria sem revestimento de piso e paredes. Saneamento básico? Não há. A água é proveniente de poço artesanal, sendo 

usada para beber sem nenhum tratamento. A coleta de lixo ocorre só em algumas favelas e na via principal. Obviamente 

não há calçadas e as crianças brincam através de córregos que se transformam em esgotos a céu aberto. 

É inverno, chove muito, a água invade as barracas, as famílias convivem com grande unidade dentro das casas. É verão, o 

calor é insuportável, dentro das barracas a temperatura média ultrapassa 46ºC.  

A renda é proveniente em quase a totalidade das famílias de benefício do Governo Federal e não chega a U$ 2,00/dia. Como 

tantas outras no Brasil, essas são as características da maioria das 135 favelas (aglomerados subnormais) da cidade de 

Maceió, onde pelo menos 50% das crianças em idade pré escolar, matriculadas em creches, tem algum grau de desnutrição. 

 A desnutrição é uma síndrome multifatorial, frequentemente acompanhada de processos infecciosos, e está associada a 

55% das causas de mortalidade infantil (UNICEF, 2020), deixando sequelas a longo prazo naqueles que sobrevivem (OPS, 

2000). 

É nesse ambiente onde vivem a maioria das famílias assistidas pela NUTRIR, pois uma criança desnutrida marca uma 

família de risco. Neste contexto, surge a necessidade de inserção produtiva das mães/mulheres, por meio de ações de 

capacitação, assessoramento desde o processo produtivo até o ingresso dos produtos no mercado consumidor, que, no caso 

deste projeto, trata-se do mercado de luxo, objetivando a geração de trabalho e renda, coerentes com as demandas reais do 

público alvo, visando um maior empoderamento dessas mulheres e consequente das suas famílias.  

Desta forma, decidimos pelo ensinamento de bordados e rendas que são marcas típicas do artesanato de Alagoas. Assim, 

o produto que se pretende fabricar, terá impacto cultural, pois utilizará uma renda tradicional e exclusiva do Estado, 

impacto de educação nutricional, a medida que terá motivos lúdicos de alimentação, e impacto econômico uma vez que irá 

gerar renda a estas mulheres capacitadas.  

O projeto prevê as etapas de capacitação, acesso a meio de produção, assessoramento para elaboração de projetos de 

financiamento e ingresso aos mercados consumidores de alto padrão. 
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Abrangência territorial e público alvo: 
Habitantes dos conjuntos Gama Lins, Lucila Toledo, Denisson Menezes, Santa Helena, Otacílio 

Holanda, Eustáquio Gomes (Antiga Cidade de Lona e Favela Portelinha), Cidade Sorriso I e II, 

Vila Ematér I e II (Antigo Lixão, São Jorge), Santa Lúcia, Tabuleiro dos Martins, Santos 

Dumont, Clima Bom, Graciliano Ramos, Village I e II, Cidade Universitária e Vergel do Lago (Favelas da Orla 

Lagunar). 

Caracterização do público alvo:  
Todas as mulheres moradoras de favelas de Maceió que apresentem interesse nos cursos ofertados. 

 

Procedimentos de acompanhamento: 
Lista de presença, fotos e relatórios trimestrais. 

Metodologia e abordagem: 
Serão capacitadas 150 mulheres de todas as comunidades supra citadas, nos cursos de costura, bordado, artesanato 

confeitaria e alimentação saudável, as turmas serão formadas de acordo com a demanda, com até 20 pessoas, com 

duração de 4 meses cada curso. Para ministrar os cursos será formada uma equipe de profissionais especializados nas 

respectivos áreas (estilista, artesão e confeiteiro/cozinheiro), os mesmos serão selecionados levando em consideração 

experiencia profissional, bom relacionamento interpessoal e organizacional. Também será contrato um profissional 

especialista em marketing para trabalhar na divulgação dos produtos, seu critério de seleção seguirá os mesmos moldes 

dos demais profissionais. Total de recursos será de R$151.149,90, a serem desembolsados em duas parcelas, a primeira 

em abril e a segunda em outubro de 2020, com a contrapartida da instituição de R$ 24.427,20. 

 
Recursos Necessários 

 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS  

ITEM NATUREZA DAS DESPESAS TOTAL GERAL (R$) 

CUSTEIO  

1 PESSOAL (BOLSAS) 102.000,00 

2 MATERIAL DE CONSUMO 49.149,90 

SUBTOTAL DESPESAS DE CUSTEIO 151.149,90 

TOTAL GERAL DO PROJETO 151.149,90 

 

 

DETALHAMENTO DAS DESPESAS 

 

Pessoal (Valor mensal – Modalidade Bolsa) 
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Discriminação 
Valor  

Mensal - R$ 
Quant. Justificativa 

Valor 

Estimado - R$ 

Bolsista 1 – Coordenador - Estilista 4.000,00 12 
Bolsas de Auxílio para realização 

do Projeto 
48.000,00 

Bolsista 2 – Especialista em marketing 1.500,00 12 
Bolsas de Auxílio para realização 

do Projeto 
18.000,00 

Bolsista 3 – Chefe de 

cozinha/Confeiteiro 
1.500,00 12 

Bolsas de Auxílio para realização 

do Projeto 
18.000,00 

Bolsista 4 – Professor do curso de 

rendeira 
1.500,00 12 

Bolsas de Auxílio para realização 

do Projeto 
18.000,00 

TOTAL 102.000,00 

 

Contrapartida da Instituição 

Recursos Humanos Quantidade Valor (12 Meses) 

Psicóloga (20h/semana) 01 Voluntário 

Assistente Social (20h/semana) 01 Voluntário 

Total 02 Voluntários 

 

Equipamentos e Materiais Quantidade Valor /12 meses 

Máquina de costura 2 unidades R$ 5.600,00 

Máquina de Overloque 1 Unidade R$ 3.500,00 

Transporte de equipes para as visitas domiciliares NA R$ 2.112.00 

Infra estrutura (Água, luz, telefone, internet) NA R$ 3.500,00 

Vale transporte para as mães/pais NA R$ 9.715,20 

Total R$ 24.427,20 

   

Indicar as parcerias institucionais:  
CDDM – Centro de Defesa dos Direitos da Mulher; Instituto SERVIR; e Instituto MANDAVER 
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5. EQUIPE ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DO PROJETO 

Nome: Telma Maria de Menezes Toledo Florêncio  

Organização da Sociedade Civil: Voluntária  

Categoria profissional/Área de formação: Nutricionista 

Função no projeto: Coordenadora do Projeto 

E-mail: telmarf_al@hotmail.com 

Telefone:82.99981-2218 

 

Nome: Myria Gláucia Viana da Silva 

Organização da Sociedade Civil: Bolsista 

Categoria profissional/Área de formação: Nutricionista  

Função no projeto: Coordenadora de Execução do Projeto  

E-mail: myriaviana84@gmail.com 

Telefone:82.99922-5930 

 

Nome: Maria Eugênia Brandão de castro Cavalcante 

Organização da Sociedade Civil: Bolsista 

Categoria profissional/Área de formação: Arquiteta/Modista 

Função no projeto: Professora do curso de renda 

E-mail: maria_eugenia_brandao@hotmail.com 

Telefone:82.99616-5099 

 

Nome: Alina Amaral Lima  

Organização da Sociedade Civil: Bolsista 

Categoria profissional/Área de formação: Estilista 

Função no projeto: Coordenadora / Estilista  

E-mail: alinaamaral@gmail.com 

Telefone: 82.99682-8226 

 

Nome: Mariana Bernardes  

Organização da Sociedade Civil: Bolsista 

Categoria profissional/Área de formação: Engenheira de produção  

Função no projeto: Professora do curso de confeitaria e culinária 

E-mail: marianabernardes@hotmail.com.br 

Telefone:82.99658-7000 

 

Nome: Darlene Lins  

Organização da Sociedade Civil: Voluntária 

Categoria profissional/Área de formação: Assistente social 

Função no projeto: Assistente Social 

E-mail: cren.maceio2007@gmail.com 

Telefone: 82.3322-1361 
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Nome: Layse de Amorim Veloso 

Organização da Sociedade Civil: Voluntária 

Categoria profissional/Área de formação: Psicóloga 

Função no projeto: Psicóloga 

E-mail: cren.maceio2007@gmail.com 

Telefone: 82.3322-1361 

 

 
 

 


