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PLANO DE TRABALHO 

1. Identificação do proponente

Nome da;OSC: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL 

CNPJ: 03.783.38'.l./0001 Endereço da OSC: Rua José Vila Busquets, 499 .. 

Cpinpleinento: Bairro: Jardim do Alamos, CEP: 04883-090 1 

Telefone:·(011) 5921-3027 T�lefõne: (011) 5921-2919 Telefone: (011) 59;21-7145 

E•màil: info@probrasil.org 1 Site: www,probrasil.org
1 

Dirigente da OSC: Uwe Felipe Weibrecht 1 

CPF: RG: 
1 

Órgão Expedidor:  

Endereç() do Dirigente:  

2. Dados do Objeto

Nome da atividade: Programa Telecentros 1 

Identificação do Objeto: Operação e Manutenção de um Telecentro Comunitário 

Endereço do Teleeentro: Rua José Antônio D'Ávila, 428 

Período de vigência: 1 Data
Inicial; 07/07/2019 l Data Fin�I: 06/07/2021

No'me do responsável técnico pelo Plano de Trabalho: Odalr Silva de.Andrade 1 RG: 37.214.852-9 

Valor total.ªnucll dél parceria: R$ 70.320,00 (setenta IJ'lil trezentos e vinte reais) 1 

.3. Histórico do Proponente 

; . . A ProBrastl reahza diariamente proJetos e trabalhos socloeducat1vos para 660 cnanças no extremo sul 

de Sãõ Pau lo e acompanha mãis d

. 

el0OSJammas de

. 

b�!xa renda em 25 bairros dt Oistri to de P a relheiros. 

No estado do Pia ufa ProBrasil construiu uma policlínica que realizou entre abri.12014 e setembro 2016 

mais de 31.000 atendimentos pàra uma população de baixa renda, usuários do SUS; um dos maiores 

sistemas públicos de sâú.de do mundo. A nossa ·orgaíiização trabalha em sintô�ia com a Ag�nda 2030 

das Naçõ'es Unidas para o desenvolvimento sustentável; assim, contribuindo pJa uma mudança global 

e a. erradicação da pobreza 
_
em todas as �uas formas. Os projetos dai entidade beneficiam, 

principalmente, as crianças e as famílias mais pcfürns,gél so�íedade e se baseia! no princípio. de ajuda 

para autoajuda. A ProBrasíl contribui para o desenvolvimento social com projetos soéioeducativos em 

,nossos Centros para Crianças e A.doléscentes localizados nas cohluriidades do eltremo sul do município 

de São Paulo. A maioria da população desta região vive em ,condições de alta +lnerabilidade social. A 

organízação atua também:çom projetos sociais no estado do Piauí, no nordesf e brasileiro. Os nossos

projetos são fruto de um trabalho �eb�s� com os moradores, pois os nossos c
1

1aboradores visitam as

famílias em suas casas em cooperação com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Desta forma, a'Pro[3rasil 

ganha uma hnagem bém com pieta é Sensata das' condiç�es dlffce� de vida daf famílias, mas também 
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das grandes potencialidades de desenvolvimento da população local. Este conh�cimentó cria a base 

para nossas oficinas e ,prQjetos e ajuda a trazer parceiros e proj�tos até,:as c.9rh!-midades carentes. A 

Associação Pro Brasil é uma_ organização sem'fins luc;rativos; que iniciou seus trabalhos em novembro de 

1999, com o objetivo de criar e apoiar programas fundamentais para <>. desenvôlvi111�nto humano e 

social das famílias. Desde 2QOO, a.. ,ProBrasil Implementa diversos projetos sociais na região de 

Parelheiros, localizada no extremo sul do município de São Paulo, atendendo a população que vive em 

condições de alta vulnerabllidade social, oferecend<> aCJs moradores d��sa .. comunidade atividades 

socioeducativas e cultura.is, A PróBras.il .tem conto principal .missão promover a inclusão social e a 

cidadania solidária através de educação, capacitação,profissional, promoção de saúde e progrê!mas de 

geração de renda, gerando-o bem,estar das cori.,unidad�s carentes, bem corno.apoiar suas lutas pela 

sobrevivência na busqi de uma. vida melhor e mais digna, para. alcançar sua independência. Entre os 

objetivos da entidade estão: promover atendimento na área de educação; de saúde e promoção social 

das comunidades em situação de risco e vulner<!bili,dade saciai; descobrir e apolàr asiniciativa's dos 

próprios membros das comunida_des carentes, ql,e. Visam melhorar -suas vidas; criar e desenvolver 

programas necessários.ao bem- estar das comunldades·atendidas; realizar campanhas fil)anceiras-de 

âmbito municipal, estad�al, f�deral e internaciona.I, com objetivo de angariar fundos destinados a 

auxilia.r n·a execução de obras assistenciais· e das· financiadas pela "ProBrasil"; firmar parcerias com 

entidades.afins e com os poderes públicos municipais, estaduais, federais e internacionais. Em São Paulo, 

a Associação ProBrasil ta111bém conta c9m projeto� <;orno: Teleceittto (Convênio firmado com a 

Secretaria Municipal de_· Comunicação, que permitiu a instalação de computadores com acesso à 

internet na Associação ProBrasil no Jardim dos Alamos, para uso gratoito pela comunidade local); 

Projeto Costurando Novas·Perspectiv_él� (Prçjeto de corte e <;ostura,aprovado e finilnciado pel;1:fundação 

Volkswagen); Oficina de Croch:ê(tem cómo priôclpal <>bjetivo capacitar profissionalmente os praticantes 

da arte do crochê e possibilitar a çeração de renda, autonomia e fortali:!ci�ento de vínculos familiares); 

Biblioteca comunitária; Oficina de Massagem T.erapêlltrc�; Oficina de Capoeira; Pança Con�emporânea; 

Oficina de Ginástica e Alongãmento; Projeto Interagindo com o Saber; Programa Ação Família/ SASF. 

Atendendo a comunidade desde 2013 o Telecentro Profüasil oferece à população, graJuita111ente, 

acesso à internet, cursos, oficinas, impressões, educi).çãçi digital, cultura, lazer e outras atividades. Nossa 

unidade também possui o diferencial.da internet .mais rápida da região com 10MB, proporcionando 

mais velocidade nos acessos. 

Página 2 de 3 1 
v.7 












































