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Mensagem da Presidente

     2013, o primeiro passo para a mudança.

Um ano com mudanças significativas para 
a Fundação: a estratégia de atuação e o 
nome da instituição para Fundação André 
e Lúcia Maggi.

Mudança esta, vista por nós da famí-
lia Maggi, de grande importância 
tanto para perpetuar o legado da 
Fundação em manter vivo o de-

sejo de nossa família, como para 
homenagearmos uma mulher mui-
to importante para a história da 
AMAGGI, a minha mãe!

Quem conhece nossa história sabe 
que nada foi fácil em nossas vidas. 
E nem por acaso.

O início do casamento do pai e da 
mãe foi de muitas dificuldades e 
com muitos altos e baixos. Mas, o 
que sempre nos motivou foi que, 
mesmo com tantas dificuldades, 
houve a superação. Houve o de-
sejo de querer ir além. E na hu-
mildade dos dois, nem sequer 
sabiam que a força existente em 
cada momento da vida, fazia com 

que se tornassem cada vez mais pessoas que inspiravam ou-
tras pessoas.

Fazendo um paralelo com a história construída na Fundação até 
os dias atuais, conseguimos identificar que o processo de supe-
ração, conquistas e inspiração também fazem parte do cotidiano 
da instituição:

Superação: quando pensamos em cada pessoa atendida que 
conseguiu mudar sua vida, sendo o protagonista da sua própria 
história.

Conquistas: quando olhamos por todas as fases em que a Fun-
dação se propôs a passar e ver que a cada passo dado, podíamos 
ir além.

E inspiração, que sem dúvida nenhuma, a Fundação inspira ou-
tros a agirem como ela: com ética, respeito aos parceiros e trans-
parência na sua forma de ser e agir.

Sabemos que a cada passo dado para a construção de um sonho, 
o caminho vai se tornando mais difícil, com obstáculos e princi-
palmente com medo do incerto.

O que propomos para cada conquista que queremos, é trazer 
sempre como referência uma frase usada por minha mãe que, 
em um dado momento de vontade do pai em desistir dos proje-
tos futuros, sabiamente disse: Daqui só vou pra frente. Voltar 
jamais!

Daí vem a pergunta: o que nos move? A vontade de contribuir 
com as comunidades onde atuamos, fazendo destes, lugares me-
lhores para se viver.

Espero que gostem dos nossos resultados em 2013. Boa leitura!

Maria de Fátima Maggi Ribeiro
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Mensagem 
da Equipe

Desde 2011, a Fundação, agora Fundação André e Lucia Maggi, 
vem passando pelo que chamamos de momentos de reflexão so-
bre a atuação e com isso grandes questionamentos se fizeram 
presentes por todo processo:

•	 Quem somos?

•	 O que fazemos?

•	 Como queremos ser reconhecidos?

•	 Qual legado estamos deixando para as comunidades onde atu-

amos?

Em 2013, concretizamos o processo de estruturar esse desejo de 
resposta e principalmente revisar nossa forma de atuação nas co-
munidades, contando com uma consultoria especializada na im-
plantação de estratégias de fundações e institutos empresariais. 
Passamos por três etapas importantes no processo: diagnóstico, 
definição das Diretrizes Estratégicas e Plano de Ação (2014-2018).

Definimos os objetivos estratégicos para atender nossa missão e 
visão, e com isso, a revisão, criação e validação de projetos que 
contribuirão para o alcance do que almejamos.

Os projetos atuais e os que foram elaborados na revisão estra-
tégica passaram por um processo de análise para definir quais 
deles estavam alinhados com a nova estratégia apresentada. Fo-
ram analisados:

•	 Alinhamento com Missão, Visão e Valores;

•	 Alinhamento com as necessidades da comunidade;

•	 Não ter elevada incertezas e riscos;

•	 Análise	de	sua	eficiência/	eficácia	e	aplicabilidade;

•	 Não	ter	ciclo	de	vida	longo	ou	indefinido;

•	 Grau de investimento.

Missão:

Contribuir para o desenvolvimento local e humano.

Visão:

Transformar pessoas e comunidades para o desen-
volvimento sustentável.

Os passos a partir de 2014 serão de encerrar projetos que não 
tenham em sua finalidade os itens apontados, dando espaço 
para a implantação de projetos que venham contribuir com 
o novo posicionamento estrutural da Fundação André e Lúcia 
Maggi.

Por sermos uma organização não governamental (ONG), não 
possuímos fins econômicos como objetivo. É desejo de qualquer 
instituição tornar seus projetos mensuráveis e reaplicáveis, e 
sempre que necessário trabalhá-los em formatos de escalabilida-
de, ou seja, que sejam desenvolvidos pensando nas tendências 
futuras, que permitam o crescimento de forma segura e estável, 
sem comprometer a Missão e Visão da organização.

Com essa premissa, vem a necessidade de pautarmos nossa atu-
ação com projetos chamados “pilotos” para garantir que sejam 
analisadas todas as suas possibilidades de acertos e também cor-
reções antes de sua implantação efetiva.

Entendemos que o sucesso para o trabalho que estamos nos pro-
pondo a desenvolver - de transformar pessoas e comunida-
des para o desenvolvimento sustentável - precisa ser feito 
em parceria com outras partes interessadas. Não podemos falar 
em transformação, desenvolvimento local e humano isoladamen-
te de outros atores sociais. O grande desafio está em abrir um 
canal de comunicação próximo, que de fato possa somar esforços 
para o desenvolvimento das potencialidades junto às comunida-
des. É o que chamamos de parceria.

Este relatório tem como objetivo apresentar à comunidade os re-
sultados obtidos pelos projetos da Fundação André e Lúcia Maggi 
em 2013 nos respectivos municípios de atuação.
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Inauguração dos Projetos Próprios
Inauguração da Casa Maggica em Rondonópolis (MT) e do Centro 
Cultural Velha Serpa em Itacoatiara (AM).

Os 16 jovens integrantes do Projeto de Formação Jovens Bailarinos 
são selecionados para continuidade dos estudos de dança na Escola 
do Teatro Bolshoi, em Joinville (SC).

Criação da Fundação André e Lúcia Maggi
Criação da Fundação com o objetivo de angariar recursos para a 
construção do Hospital Renato Sucupira, em Sapezal (MT).

1997

2001

Apoio às Organizações
Inserção de novas formas de apoio às organizações sociais, Seleção 
Pública de Projetos (SPP) e Programa de Apoio as Instituições Sociais 
(PAIS) utilizando editais públicos. 

2007

2009

Capacitação e Captação
1ª atividade de capacitação técnica em elaboração de projetos e 
captação de recursos para as instituições sociais conveniadas com a 
Fundação e adoção dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) estabelecidos pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) como critério de apoio para a Seleção Pública 
de Projetos.

2010

Profissionalização e Reconhecimento
Primeiro bailarino do projeto Jovens Bailarinos é incorporado na 
Companhia Jovem do Teatro Bolshoi, em Joinville (SC), com carteira 
assinada e benefícios.
Fundação é agraciada com o prêmio de destaque empresarial na 
categoria responsabilidade social pela Associação Comercial, Industrial 
e Empresarial de Rondonópolis, (ACIR) pela atuação dos projetos 
sociais no município.

2011

Substituição da bebida de soja
A bebida líquida de soja foi substituída pelo formato de extrato em pó 
nos municípios de Itacoatiara (AM) e Rondonópolis (MT) e a Fundação 
em parceria com o núcleo de responsabilidade social da AMAGGI 
iniciaram o projeto Dialogação, um canal de diálogo com stakeholders 
da instituição.

2012

Novos Rumos 
Revisão Estratégica da Fundação e aprovação do novo nome e marca 
da Fundação André e Lúcia Maggi.

2013

Falecimento do Sr. André Maggi

2004

Primeiros Projetos
Início dos primeiros projetos da Fundação: Usinas de bebida à base de 
soja, oficinas de ballet e coral para crianças e adolescentes no município 
de Rondonópolis (MT).

Linha do Tempo
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Locais de atuação

Redes Sociais e Site

www.fundacaoandreeluciamaggi.com.br

www.facebook.com/FundacaoAndreeLuciaMaggi

fundacao@fundacaoalm.com.br

A Fundação André e Lúcia Maggi atua no Brasil, nos municípios 
onde a AMAGGI possui unidades de negócio.

Confira a lista de municípios que contam com a atuação da 
Fundação André e Lucia Maggi:
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Todas as decisões que envolvam a saúde financeira, estrutural e 
estratégica da instituição, são discutidas pelos membros funda-
dores e conselheiros da Fundação André e Lúcia Maggi.

Reuniões regulares com os membros dos Conselhos e Assem-
bleias são realizadas com o objetivo de discutir e aprovar deli-
berações de mudança estatutária, orçamento, plano anual, entre 
outros, conforme responsabilidades previstas para cada um.

Todas as Assembleias são abertas à participação da sociedade 
civil e órgãos reguladores que são convocados por meio de jor-
nais de grande circulação. O dia a dia da instituição é discutido 
e aprovado por seu Conselho Diretor, composto por Presidente e 
Secretária Executiva.

Governança e 
Transparência

ESTRUTURA ESTATUTÁRIA 
DA FUNDAÇÃO ANDRÉ E LÚCIA MAGGI

Assembleia Geral

Conselho Curador Conselho Fiscal

Conselho Diretor

Presidente do 
Conselho Diretor

Secretaria Executiva 
do Conselho Diretor

Supervisão 
Administrativa e 

Financeira
Supervisão Social

DESENVOLVENDO
OS POTENCIAIS COM A COMUNIDADE

Estrutura Estatutária Conselho Diretor Equipe Técnica

Fontes de Recurso

Código de Ética e Conduta

Sistema de Gestão Ambiental - SGA

A Fundação André e Lúcia Maggi recebe recurso anual das empre-
sas da AMAGGI, o que garante sua sustentabilidade financeira.

O orçamento anual das atividades é aprovado pela Assembleia 
Geral da instituição, garantindo a manutenção, melhoria e expan-
são dos seus projetos e programas. Para garantir a autonomia do 
processo, as regras de cada projeto e/ou ações desenvolvidas são 
fixadas, avaliadas e acompanhadas pela equipe multidisciplinar 
da Fundação.

A Fundação André e Lúcia Maggi presta contas da aplicação de 
seus recursos e atividades anualmente ao Ministério Público e Mi-
nistério da Justiça. As informações estão no portal www.mj.gov.
br, acessando o Cadastro Nacional de Entidades de Utilidade Pú-
blica Federal (CNEs).

A Fundação André e Lúcia Maggi adota o Código de Ética e Con-
duta utilizada pela AMAGGI, com o objetivo de garantir a ética e 
transparência em suas atividades. O documento é distribuído a 
todos os colaboradores e fornece orientações e diretrizes sobre 
as condutas necessárias no ambiente de trabalho. As violações 
estão sujeitas a ações disciplinares, independente do nível hie-
rárquico.

Também seguimos as orientações da Política de Gestão Ambiental 
da AMAGGI em nossas atividades e todos os colaboradores são 
envolvidos nos treinamentos sobre as melhores práticas ambien-
tais.

Em 2013, implantamos o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 
em parceria com a área de Sustentabilidade – núcleo ambiental 
da AMAGGI.

Para 2014, os controles ambientais serão definidos em procedi-
mentos a serem seguidos por todos os colaboradores da institui-
ção. Serão definidos os multiplicadores ambientais e no final do 
ano será realizada auditoria interna para avaliar a implantação e 
atendimento ao SGA.



Relatório de Atividades 201312

Gestão de Pessoas

Em 2013, a equipe da Fundação, composta por analistas ad-
ministrativos, analistas sociais, educadores e suas supervisões, 
reuniram-se para discutir e elaborar o plano de ação anual, bem 
como o orçamento para cada atividade.

Em momentos diferentes participaram do processo de revisão es-
tratégica da Fundação juntamente com a consultoria responsável 
pelo trabalho.

Priorizamos a contratação de profissionais das regiões dos proje-
tos, sendo 100% dos colaboradores contratados em 2012 e 2013 
nas localidades de referência.

As ações voltadas à Saúde e Segurança Ocupacional, bem como, 
treinamento, Desenvolvimento Humano e Organizacional são or-
ganizadas e acompanhadas pela AMAGGI em cada região de atu-
ação e os colaboradores da Fundação são convocados a participar.

COLABORADORES-2013

Funções Quantidade

Analista Social 04

Analista Administrativo 02

Assistente Administrativo 04

Orientador Socioeducativo 04

Ajudante de limpeza 04

TOTAL 18

Supervisões

Social 01

Administrativa 01
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Projetos Próprios

Casa Maggica – Rondonópolis/MT

Espaço	lúdico	de	referência	em	arte-educação.

Casa Maggica 2011 2012 2013

Beneficiados Diretos 172 180 165

Investimento (R$)* 365.100,00 430.831,00 564.701,00

Número de cidades alcançadas 1 1 1

Houve um aumento no valor investido em 2013 devido a investimentos ocorridos no espaço físico do projeto.

Situada em Rondonópolis/MT, tem em sua proposta macro 
impactar nos resultados escolares, familiares e vida em co-
munidade.

O projeto traz como metodologia as atividades que acompanham 
os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a 
fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O projeto busca nas 

artes os meios de influenciar este processo de formação huma-
na.

Em parceria com as escolas públicas e familiares dos alu-
nos, aplicamos instrumentais de mensuração do impacto do 
projeto Casa Maggica, no seu desenvolvimento cognitivo e 
sócio afetivo. O diagnóstico chamado por nós de “fotografia 
do aluno”, nos apresenta várias possibilidades de acompanha-
mento para o desenvolvimento de ações dentro do projeto, 
possibilitando fazer uma releitura ao final de um período, para 
entendermos o quanto as atividades do projeto contribuíram 
com a formação educacional e cidadã do aluno. Os pilares 
norteadores do diagnóstico têm como objetivo contribuir para 
a integração do ser em sua totalidade.

Por meio do conhecimento - contempla uma análise e leitura in-
tegrada em duas vertentes: acompanha o desempenho escolar 
do aluno através dos resultados (boletins e relatórios), e uma 
avaliação do desempenho da nossa atividade de arte educação 
na vida escolar deste aluno. Do social: analisa a capacidade 
de relacionamento, respeito, cooperação, capacidade de desen-
volver atividades em grupo, disciplina e responsabilidade. E na 
familiar: que avalia valorização pessoal, autoestima, motivação 
e o quanto administra situações de agressividade e respeito a 
familiares e a convivência comunitária.



Relatório de Atividades 2013Relatório de Atividades 201316 17

“Para nós, foi 
muito bom 
a Angelina 
entrar na Casa 
Maggica. O 
desenvolvimento 
dela abriu o 
pensamento. 
Hoje ela tem 
mais habilidade 
para desenvolver 
as tarefas, ficou 
mais serena, 
melhorou 
as notas na 
escola, o 
comportamento 
é outro; Vejo que 
contribuiu para 
que ela cuidasse 
melhor das suas 
coisas. Ela gosta 
muito da música, 
se encanta 
com tudo que o 
projeto oferece.”

Mãe: Elisângela Xavier de Souza

Aluna: Angelina Xavier - 9 anos - 2 
anos de Projeto

Nos encontros com os familiares dos alunos, trabalhamos com 
temáticas como regras de participação e os objetivos do pro-
jeto. Abordamos a importância da educação escolar na vida 
das crianças e adolescentes, aplicação da pesquisa de forta-
lecimento e conhecimento dos filhos, que nos possibilita com-
preender aspectos relevantes sobre comportamento e atitudes.

Nas atividades lúdicas e pedagógicas, fortalecemos esta for-
mação integral do ser, estabelecendo espaços de convivência 
onde o diálogo, a troca e o respeito são as premissas fun-
damentais. Os alunos participam de oficinas duas vezes por 
semana realizando todas as atividades oferecidas pela Casa 
(teatro, dança e música). Trabalhamos com um tema gerador 
a cada ano, onde todo o processo de construção se inicia na 
pesquisa, troca e construção junto aos alunos. Assim, integra-
mos as três áreas que culminam no processo de apresentação 
artística, que são transformadas em caravanas e apresentadas 
para a comunidade escolar, parceiros e familiares.

Quanto a estrutura física a Casa Maggica possui salas espe-
cíficas para cada oficina com capacidade de atender até 60 
alunos por turno além de biblioteca, refeitório, cozinha e sala 
de reuniões.

Resultados em 2013

•	 Fortalecimento	de	parcerias	com	as	escolas	públicas	do	município	

para	divulgação,	conhecimento	e	apresentação	de	nossos	traba-

lhos. Realizamos apresentações culturais para mais de 2.100 alu-

nos	da	rede	de	ensino	público.

•	 Inclusão	de	um	jovem	aprendiz	no	mercado	de	trabalho.

•	 O	fortalecimento	da	metodologia	de	trabalho	com	a	proposta	do	

tema	gerador,	sendo	realizada	análise,	pesquisa	e	produção	artís-

tica	dos	trabalhos	de	forma	integrada	(teatro,	dança	e	música).

•	 Adaptação	e	melhorias	dos	indicadores	sociais,	buscando	analisar	

perfil	escolar,	familiar	e	vida	em	comunidade.

•	 Oficina	 permanente	 de	 sexualidade	 com	 43	 alunos	 (com	 as	 te-

máticas:	cuidados	com	o	corpo,	higiene,	DST/AIDS	e	gravidez	na	

adolescência),	resultando	com	a	encenação	teatral	dos	temas	tra-

balhados.

•	 Inclusão	de	130	alunos	no	trabalho	artístico	de	apresentação	cul-

tural.

•	 Mudança da sede da Casa Maggica, garantindo uma estrutura de 

trabalho	e	atendimento	de	referência	à	comunidade.

Para	2014

A proposta, a partir de 2014, é a concretização das atividades em 
um espaço físico novo.

•	 Estimular	políticas	públicas	para	o	fortalecimento	da	proposta	de	

inserção	da	arte/educação,	com	apresentação	de	um	plano	de	en-

gajamento de partes interessadas.

•	 Elaboração	do	projeto	piloto	com	a	metodologia	e	 instrumentais	

validados.
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Centro Cultural Velha Serpa – Itacoatiara/AM

Centro Cultural Velha Serpa 2011 2012 2013

Beneficiados Diretos 3.191 3.054 5.568

Investimento (R$)* 66.475,25 48.254,00 280.762,78

Número de cidades alcançadas 1 1 1

*O ano de 2013 foi marcado por significativo implemento financeiro neste projeto, que trouxe em sua vertente uma reestruturação de 
ações referenciadas através de elaboração sistemática das atividades a serem desenvolvidas no ano, possibilitando desta forma uma 
ampliação do público atendido. O espaço também recebeu melhorias em sua estrutura física, sendo entre elas pintura e aquisição de 

equipamentos.

O Centro Cultural Velha Serpa é um espaço de fomento e realiza-
ção de atividades culturais, educacionais e de geração de renda, 
voltado para à comunidade em Itacoatiara/AM.

Por meio da criação de uma rede junto às instituições, a Fun-
dação André e Lúcia Maggi articula e promove ações e eventos 
dentro do espaço, consolidando-se em um ambiente de desenvol-
vimento cultural e de cidadania.

Embora seja um espaço mantido pela Fundação André e Lúcia 
Maggi, trata-se de um patrimônio do município de Itacoatiara.

Antigo Matadouro Municipal, o prédio foi reformado pela Funda-
ção no ano de 2009 e hoje promove ações próprias e atividades 
de parceiros. Possui salão com recursos completos de áudio e 
vídeo, cadeiras e mesas, além de brinquedoteca, sala de reunião, 
copa e áreas externas.

Em 2013, as parcerias com as secretarias municipais de Cultura 
e Educação trouxeram resultados muito significativos à participa-
ção do Centro Cultural como espaço das oficinas do X Festival de 
Teatro da Amazônia e do Festival de Rock e também a participa-
ção de mais de 1.000 alunos das escolas públicas na exposição 
de Arqueologia. Também o SEBRAE tornou-se um grande par-
ceiro na realização das oficinas de artesanato promovidas pela 
Fundação André e Lúcia Maggi.

Tornar o espaço, cada vez mais, um patrimônio do 
município.	Esse	é	o	nosso	desafio!

•	 Aumento da participação da comunidade do entorno do Centro 

Cultural	Velha	Serpa	em	parceria	com	o	Centro	de	Referência	de	

Assistência	Social,	Unidade	Básica	de	Saúde,	Escolas	municipais	

e estaduais;

•	 Parceria com a Secretaria Municipal de Cultura – maior envolvimento 

em ações articuladas pela Secretaria, como a acolhida a equipe do Li-

ceu	de	Artes	do	Estado,	oficinas	do	Festival	de	Rock	e	Festival	de	Te-

atro	do	Estado	e	parceria	em	projetos,	como	o	show	“Um	piano	sobre	

as águas”;

•	 Parceria com a Secretaria Municipal de Educação para realização 

de	oficinas	nas	escolas	e	com	os	professores;

•	 Especialização das atividades administrativas e relacionamento 

com os fornecedores – mais agilidade nos processos administrati-

vos	e	capacitação	de	fornecedores	-	pessoa	jurídica;

Ações e Resultados em 2013
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•	 Criação de material mensal de divulgação e comunicação das ati-

vidades e programação do Centro Cultural Velha Serpa;

•	 Reconhecimento	como	referência	de	espaço	de	cultura	no	no	muni-

cípio,	com	a	realização	das	oficinas	do	X	Festival	de	Teatro	da	Ama-

zônia	e	do	Festival	de	Rock,	da	Secretaria	de	Cultura	do	Amazonas;

•	 O	Centro	Cultural	Velha	Serpa	recebeu	a	I	Exposição	Arqueológica	

em	parceria	com	o	Projeto	Baixo	Rio	Urubu,	com	exibição	de	peças	

indígenas	 encontradas	 no	 município,	 sob	 a	 responsabilidade	 do	

Museu	Amazônico,	com	um	público	de	mais	de	1	mil	pessoas;

•	 Maior interação com as escolas municipais, com a realização do 

projeto	“Cultura	na	Escola”,	que	levou	oficinas	de	artes	plásticas	a	

mais	de	100	alunos	de	escolas	públicas;

•	 Realização	de	10	oficinas	de	geração	de	renda	em	parceria	com	o	

SEBRAE	e	23	oficinas	culturais/pedagógicas;

•	 29	 atividades	 de	 parceiros,	 como	oficinas,	workshops,	 palestras,	

exposições,	dia	de	lazer,	exibição	de	filmes,	entre	outros;

•	 Cerca	 de	 40	 outras	 atividades	 de	 foco	 cultural/educacional,	

como sessões de cinema, show musical, apresentações teatrais, 

rodas de leitura, exposições, entre outras foram desenvolvidas 

no espaço;

•	 Realização de sete feiras de artesanato;

•	 Realização	de	quatro	oficinas	de	artes	plásticas	em	escolas	muni-

cipais.

“A Fundação 
me ajudou 
muito na 
formação 
profissional, 
porque antes 
eu só via o 
artesanato 
como uma 
terapia. 
Eu falo do 
artesanato 
porque é 
minha área, 
depois disso 
eu fui vendo 
que eu podia 
ganhar 
dinheiro 
fabricando 
minhas 
peças, 
vendendo e 
oferecendo 
meus cursos. 
Então pra 
mim foi um 
negócio 
muito bom”.
Marinês de Oliveira de Assis – 

artesã de Itacoatiara.

Ações	para	2014

Aumentar a participação dos parceiros e dos colaboradores da 
AMAGGI nas atividades do Centro Cultural para criação de senti-
mento de pertencimento do espaço;

•	 Desenvolver	e	 incentivar	a	cultura	e	a	cidadania	no	município	de	

Itacoatiara/AM,	por	meio	de	um	plano	de	fortalecimento	e	partici-

pação das partes interessadas;

•	 Promover gestão participativa para assegurar resultados efetivos.
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Complementação Alimentar - Itacoatiara-AM 
e Rondonópolis-MT

O	projeto	será	encerrado,	para	dar	sequência	à	nova	forma	
de atuação da instituição.

O Projeto de Complementação Alimentar passou por uma rees-
truturação em 2012 e em 2013, o principal desafio foi a implan-
tação do novo formato.

A bebida, que era produzida e distribuída de forma líquida, depois 
de três anos de análise, mudou para o formato em pó. Este pro-
jeto teve como público-alvo, em 2013, crianças de 1 a 10 anos, 
sendo mais de 15 mil beneficiadas diretamente com o alimento 
através de parcerias com instituições sociais dos municípios.

Complementação Alimentar 2011 2012 2013

Beneficiados Diretos 19.351 15.979 15.539

Investimento (R$) 582.996,00 584.484,00 599.361,00

Número de cidades alcançadas 3 2 2

Ações em 2013

•	 Implantação	do	novo	formato	–	bebida	em	pó,	reduzindo	impactos	

ambientais,	 redução	de	custos	com	energia,	água	e	combustível,	

redução	de	emissão	de	poluentes,	e	também	possibilitou	a	utiliza-

ção	integral	da	bebida	evitando	o	desperdício,	com	retorno	inclusi-

ve	das	embalagens;

•	 Realização	de	encontros	em	Rondonópolis	 e	 Itacoatiara	 com	os	

responsáveis	pelo	preparo	da	bebida;

•	 Formação	com	parceiros	que	receberam	a	bebida	com	objetivo	de	

compartilhar	 técnicas,	 ideias	 e	 trocas	 de	 conhecimentos	 (conta-

mos	com	a	contribuição	de	dois	profissionais	da	área	da	nutrição	

para	realizareste	trabalho	com	propriedade);

•	 Parceria	com	a	Secretaria	de	Saúde	por	meio	das	Unidades	Bási-

cas	de	Saúde	e	agentes	comunitários	de	saúde	para	identificar	os	

beneficiários	e	estabelecer	a	parceria	individual;

•	 Conscientização	sobre	a	 importância	da	qualidade	da	água	para	

consumo e da higiene na manipulação de alimentos, devido ao 

novo formato;

•	 Acompanhamento	mensal	na	preparação	e	distribuição	da	bebida	

em 80% das instituições atendidas.

O perfil socioeconômico dos 15.472 beneficiários:

38,6% são beneficiários do Bolsa Família e 89,3% tem renda 
abaixo de dois salários mínimos.

(Dados coletados da pesquisa de levantamento do perfil sócioeconômico realizados pela 
Fundação André e Lucia Maggi em 2013)

Para 2014

•	 Encerrar	o	projeto	até	o	segundo	semestre	do	ano;

•	 Posicionar a nova atuação da Fundação aos parceiros, comunican-

do o encerramento desta forma de parceria.
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Cozinha Experimental – Rondonópolis/MT

Um	projeto	que	será	encerrado,	para	dar	sequência	à	nova	
forma de atuação da instituição.

Inicialmente o projeto surgiu para atender uma demanda de uti-
lização do resíduo da soja e depois seguiu outras vertentes.

Por meio da qualificação profissional, trouxe em 2013 o sistema 
S como parceiro contribuindo com cursos de geração de renda e 
emancipação de famílias, fomentando a qualificação profissional, 
contribuindo com o aumento de oportunidades das pessoas de 
ambos os sexos, despertando para a melhoria da qualidade de 
vida e também a geração de renda.

Os cursos gratuitos possuem carga horária de acordo com cada 
tema desenvolvido. A capacidade de atendimento é de 25 a 30 
alunos, de acordo com cada curso, que ocorrem nos turnos ma-
tutino, vespertino e noturno.

O perfil socioeconômico dos beneficiários aponta que:

•	 97,70% são mulheres, sendo 59,6% estão em situação de 

desemprego.

•	 98,6%	das	famílias	tem	renda	 inferior	a	 três	salários	míni-

mos.
(dados coletados pesquisa de levantamento do perfil sócioeconômico realizados pela 

Fundação André e Lucia Maggi em 2013)

Cozinha Experimental 2011 2012 2013

Beneficiados Diretos 600 684 782

Investimento (R$) 41.256,16 39.621,00 28.017,47

Número de cidades alcançadas 1 1 1

Ações em 2013

•	 Parceria	com	SEBRAE	para	fortalecer	o	MEI	(Micro	Empreendedor	

Individual):	por	meio	de	pesquisa,	foi	possível	verificar	a	necessida-

de de investir em capacitação, devido a muitos ex-alunos estarem 

no mercado informal, e assim proporcionar a eles uma forma de se 

tornarem empreendedores com lucro e projeção de crescimento;

•	 Parceria	com	INSS	para	esclarecimentos	sobre	a	Seguridade	So-

cial	e	os	benefícios	de	contribuir	e	estarem	segurados	mesmo	es-

tando desempregados ou no mercado informal;

•	 Parceria com MT Fomento, o que resultou em novos empreendi-

mentos. Devido a esta parceria e divulgação do Projeto do Governo 

Estadual,	foi	possível	realizar	o	sonho	de	alunos	que	desejavam	ter	

seu	próprio	negócio;

•	 Cooperativa Afrodescendente criada na zona rural, a partir do curso 

de	Panificação	Caseira	em	parceria	com	o	SENAR.	Durante	o	curso	

as	alunas	fizeram	um	projeto	e	enviaram	a	CONAB.	Financiaram	o	

material	e,	através	do	que	aprenderam	na	Cozinha	Experimental,	

têm	hoje	a	Cooperativa	Afrodescendente	(AMA)	e	produzem	pães	

e	biscoitos	caseiros	para	revenda;

•	 Conscientização	 e	 informação	 para	 o	 público	 sobre	 educação	

alimentar, educação para o consumo sustentável e utilização de 

alimentos	de	forma	prazerosa	em	um	ambiente	diferenciado,	que	

contou com momentos lúdicos e motivacionais proporcionados 

pela	equipe	técnica	a	fim	de	contribuir	culturalmente	com	o	públi-

co atendido;

•	 Realização	do	Curso	Cozinha	Brasil	com	pessoas	com	deficiência	

visual,	rompendo	barreiras	e	incluindo	uma	alimentação	saudável	

na rotina dos mesmos.
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“A parceria entre SENAI e Fundação 
André e Lúcia Maggi agrega valor 
educacional às pessoas. O que 
considero importante são as pessoas 
que foram beneficiadas e o quanto 
esta capacitação poderá diferenciá-
las no mercado, o quanto de valor 
este conhecimento agregou na vida 
dessas pessoas e quanta diferença 
poderá causar no cotidiano destas.” 

Rosinei Ferreira - SENAI-MT

“A oportunidade de aprender foi 
excelente. Depois de ter feito o curso  
de produção de biscoitos, fiz o curso 
de empreendedorismo, o que me 
ajudou a reinventar a produção de 
biscoitos. Agora, além de vender em 
casa, faço encomedas e quase não 
dou conta de atender tanta gente.”

Aluna: Eliete F. da Silva Cruz, Rondonopólis-MT. 

Para 2014

•	 Buscar	parceiros	que	possuam	como	missão	desenvolver	cursos	de	

qualificação	profissional	no	município	de	Rondonópolis-MT	e	que	es-

tejam interessados em manter a proposta da Cozinha, uma vez que, 

devido ao novo posicionamento da Fundação, este projeto será encer-

rado;

•	 Posicionar a nova atuação aos parceiros, comunicando o encerra-

mento desta forma de parceria.
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Projetos de Apoio à 
Instituições Sociais

Municípios de atuação

Seleção	Pública	de	Projetos	-	SPP

Projeto de grande impacto da Fundação André e Lúcia Maggi nos 
municípios, que estará em processo de revisão estratégica em 
2014.

Seleção Pública de Projetos 2011 2012 2013

Beneficiados Diretos 29.447 5.095 3.496

Investimento (R$)* 403.410,00 299.101,00 423.421,00

Número de cidades alcançadas 12 9 14

A Seleção Pública de Projetos é um edital público que recebe, 
analisa e seleciona iniciativas do âmbito social, educacional, am-
biental e cultural orientadas pelas Metas dos Objetivos do Milênio 
estabelecidos pela ONU. O projeto atende de maneira organizada 
e transparente as demandas recebidas pelos municípios onde a 
AMAGGI possui atuação.

O objetivo é apoiar instituições sem fins lucrativos por meio de 
aporte financeiro e capacitação técnica que permite formação so-
bre práticas de governança e transparência que contribuam para 
o alcance do desenvolvimento local.

O edital, em 2013, teve um aporte financeiro de R$ 300.000,00, 
apoiando projetos até R$ 40.000,00.

O processo avaliativo eliminatório contou com quatro fases:

1)	Avaliação	da	documentação	exigida;

2)	Análise	do	projeto;

3)	Avaliação	do	Projeto	in	loco	(visita);

4)	Aprovação	e	análise	do	conselho	da	Fundação;

Todos os projetos são avaliados com base no tripé do impacto 
do projeto na comunidade/município atendido, gerenciamento e 
sustentabilidade, em especial os seguintes itens:

• Impacto:	avaliando	pontos	como	fortalecimento	de	vínculos	entre	

as partes interessadas, melhoria de oportunidades para as mulhe-

res	e	visibilidade	das	instituições	na	comunidade;

• Gerenciamento: avaliando as formas de planejamento e execução 

financeira,	estrutura	física	para	execução	do	projeto,	a	existência	de	

diagnósticos	com	o	beneficiário	final	sobre	a	realização	do	projeto;

• Sustentabilidade: avaliando	capacitação	dos	indivíduos	e	organi-

zações,	analisando	se	o	projeto	abre	possibilidades	para	parcerias	

com outras organizações e governos locais.

Após a avaliação, os projetos com as melhores classificações e 
relevância são apresentados para o Conselho da Fundação para 
escolha final e aprovação. Os selecionados são divulgados oficial-
mente no site da Fundação.

As instituições contempladas assinam um convênio de parceria 
e recebem formação sobre processo de gestão e prestação de 
contas dos recursos recebidos.

Instituição: Associação Cultural 
e Social de Nova Mutum-MT.                                 
Projeto: Manutenção da Orquestra 
Sinfônica Jovem de Nova Mutum.
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Os recursos são disponibilizados em dois repasses, sendo a se-
gunda parcela repassada mediante apresentação e aprovação da 
prestação de contas (financeira e de atividades) da parcela ini-
cial. Durante os meses de parceria são desenvolvidas atividades 
de capacitação técnica visando o fortalecimento institucional das 
entidades participantes.

Resultados em 2013

•	 Melhoria das ações de gerenciamento das instituições inscritas no 

edital	da	Seleção	Pública	de	Projetos	2013/2014,	com	um	aumento	

de	49%	de	projetos	aprovados	na	fase	de	documentos;

•	 Capacitação	e	estímulo	às	atividades	de	implantação	de	rotinas	de	

monitoramento e avaliação na execução dos projetos das institui-

ções sociais conveniadas.

Ações em 2013

•	 Atendimento	 direto	 de	 3.496	 pessoas	 pelas	 instituições	 sociais	

conveniadas em suas atividades em 2013.

•	 Realização	de	oficinas	de	capacitação	sobre	governança	e	trans-

parência	com	12	instituições	já	conveniadas	com	a	FAM	sobre	os	

temas:

•	 A	importância	do	controle	social	para	as	instituições	sociais	–	mi-

nistrado pela Drª Cassyra Vuolo – Secretária de Articulação Institu-

cional	do	Tribunal	de	Contas	do	Estado	de	Mato	Grosso;

•	 Curso	sobre	Avaliação	e	Monitoramento	de	Projetos	Sociais;

Projetos desenvolvidos com recursos doados pela Fundação 
André e Lúcia Maggi em 2013

Instituição Município /UF Projeto Valor Doado 
(R$)

Nº de Benefic. 
Atendido

Público Alvo. Principais resultados do 
projeto

Fundação Lar 
Cristão.

Rondonópolis 
-MT

Descobrindo 
um mundo 
novo através do 
lúdico.

10.000,00 150 Internos com 
deficiências 
múltiplas tanto 
físicas como 
mentais.

O projeto possibilitou 
melhoria no atendimento 
do público interno com a 
ampliação das atividades 
lúdicas e do atendimento 
fisioterápico.

Centro de 
Reabilitação 
Louis Braile

Rondonópolis 
-MT

Educação e 
Magia.

50.000,00 120 Crianças e adultos 
com deficiência 
visual.

As atividades 
proporcionadas como 
as capacitações técnicas 
para multiplicadores em 
mobilidade, atividades 
lúdicas em musicalização, 
teatro e leitura contribuíram 
para a autoconfiança e a 
autonomia dos atendidos, 
tornando-os mais otimistas 
e seguros para alcançarem 
seus objetivos pessoais.

Federação 
Matogrossen 
se de 
Desportos 
para cegos.

Cuiabá-MT Inclusão através 
do esporte.

2.000,00 45 Deficientes visuais. Com a melhoria do espaço 
físico/administrativo a 
instituição passou a ter um 
espaço mais adequado 
para realização das suas 
atividades administrativas 
o que contribui diretamente 
para o desenvolvimento 
institucional da federação.

Creche 
Pequeno 
Príncipe.

Campos de 
Júlio-MT.

Jogos 
pedagógicos na 
creche.

5.000,00 150 Crianças de 01 ano 
e 06 meses a 05 
anos.

As atividades  contribuíram 
para a melhoria da 
brinquedoteca já  existente 
na creche ampliando o 
acervo de brinquedos 
e jogos pedagógicos, a 
ampliação possibilitou a 
maior participação dos 
pais no dia a dia da creche, 
tendo em vista que várias 
atividades contaram com a 
participação da família da 
criança, melhorando assim 
as relações afetivas entre a 
creche e a família.

APAE Tangará da 
Serra-MT

Fanfarra 
especial “Raio 
de Sol”

35.000,00 73 Alunos (crianças 
a adultos) 
matriculado com 
síndrome de 
down e outras 
deficiências 
múltiplas mentais 
e físicas.

As atividades da Fanfarra 
Raio de Sol contribuíram 
positivamente para as 
mudanças no aspecto 
afetivo e social. No  afetivo, 
os alunos vivenciaram a 
possibilidade de superar 
as suas limitações e se 
tornarem instrumentistas. 
Já a participação da fanfarra 
em eventos públicos de 
relevância para a agenda do 
município contribuíram para 
que a sociedade perceba 
os alunos da APAE como 
participantes efetivos do dia 
a dia da cidade.
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Associação 
de pais e 
professores 
da Escola 
Municipal 
Jardim das 
Palmeiras.

Campo Novo 
dos Parecis-MT.

Xadrez como 
ferramenta de 
inclusão social.

24.880,00 1.500 Alunos 
matriculados na 
Escola Municipal 
Jardim das 
Palmeiras.

As aulas de xadrez 
contribuíram de forma 
efetiva para a melhora no 
comportamento dos alunos 
quanto a participação nas 
atividades escolares e 
também com a disciplina 
em sala de aula, o que 
ao longo dos meses de 
monitoramento das ações 
foi comprovado por meio 
de avaliações das notas 
do bimestre, a melhoria do 
desempenho escolar.

Associação 
Cultural e 
Social de Nova 
Mutum.

Nova Mutum-
MT

Manutenção 
da Orquestra 
Sinfônica Jovem 
de Nova Mutum.

20.000,00 310 Crianças e 
adolescentes 
moradores do 
município de Nova 
Mutum.

As atividades de formação 
artística da orquestra 
são fundamentais para 
a musicalização de 
crianças e jovens no 
município. O projeto 
contribui diretamente a 
democratização da arte 
e o acesso à cultura por 
diversos públicos.

Associação 
Amigos da 
Terra – CAT 
Sorriso.

Sorriso-MT Conscientizar é 
preciso.

30.000,00 184 Produtores rurais 
e alunos de 
escolas públicas 
do município de 
Sorriso.

O projeto proporcionou 
atividades de educação 
ambiental em escolas 
públicas como orientação 
sobre coleta seletiva 
e compostagem em 
propriedades rurais. As 
ações culminaram na 
implantação de um Eco 
Ponto para acondicionar o 
lixo reciclável e colocação 
de placas de identificação 
das propriedades 
participantes do projeto, 
contribuindo também para 
a formulação de politicas 
públicas de preservação 
ambiental no município.

APAE Brasnorte-MT Aquisição de 
equipamentos 
de fisioterapia.

34.677,75 38 Alunos (Crianças 
a adultos) 
matriculados 
com síndrome 
de down e outras 
deficiências 
múltiplas mental e 
física.

O projeto proporcionou 
a melhor adequação da 
sala de fisioterapia da 
instituição, contribuindo 
para reabilitação dos 
alunos da APAE. A sala 
adequada para reabilitação 
contribui diretamente para 
a melhoria do quadro 
clínico e comportamental 
dos atendidos e com isso 
possibilita a melhora da 
qualidade de vida do aluno e 
da sua família.

Associação 
Vida Verde da 
Amazônia.

Itacoatiara-AM Ações para 
profissionalizar 
e regularizar 
a produção 
de produtos 
florestais não 
madeireiros.

12.500,00 16 Comunitários 
(as), pequenos 
agricultores 
proprietários de 
terras em áreas 
florestais de Terra 
Firme e na Várzea.

As ações resultaram em um 
processo inicial de replicação 
de tecnologia social para os 
comunitários de Itacoatiara. 
A tecnologia estimula que 
os comunitários possam 
observar e aprimorar 
técnicas e métodos de 
exploração sustentável de 
espécies nativas aromáticas 
e medicinais, tê-las como 
fonte de renda, priorizando 
a conservação ambiental 
e as relações de gênero e 
cidadania.

Centro de Vida 
Independente 
do Amazonas-
CVI.

Manaus-AM Ações para 
profissionalizar 
e regularizar 
a produção 
de produtos 
florestais não 
madeireiros.

12.500,00 16 Comunitários 
(as), pequenos 
agricultores 
proprietários de 
terras em áreas 
florestais de Terra 
Firme e na Várzea.

As ações resultaram em 
um processo inicial de 
replicação de tecnologia 
social para os comunitários 
de Itacoatiara. A 
tecnologia estimula que 
os comunitários possam 
observar e aprimorar 
técnicas e métodos de 
exploração sustentável de 
espécies nativas aromáticas 
e medicinais, tê-las como 
fonte de renda, priorizando 
a conservação ambiental 
e as relações de gênero e 
cidadania.

Centro de Vida 
Independente 
do Amazonas-
CVI.

Manaus-AM Desenvolvendo 
Vidas: promover 
para garantir 
direitos.

20.000,00 620 Pessoas com 
deficiência.

As atividades do projeto 
atuaram no fortalecimento 
institucional da associação, 
contribuindo para 
estabelecer parcerias 
para a continuidade dos 
atendimentos oferecidos.

Associação 
Vilhenense de 
Voleibol.

Vilhena-RO ETE – Escola, 
Trabalho e 
Esporte.

7.585,30 120 Crianças e 
adolescentes de 8 
à 18 anos.

As atividades da escolinha 
de vôlei estimularam aos 
adolescentes participantes 
a compreensão diária 
da importância em estar 
participando da prática 
esportiva, vinculada 
a assiduidade e bom  
rendimento escolar, e 
que  esses fatores são 
fundamentais para a 
formação de um bom 
profissional.

Associação 
Anjos da 
Guarda

Cerejeiras-RO Educação e 
Formação de 
qualidade.

25.000,00 70 Adolescentes de 
12 a 17 anos.

Os adolescentes, 
integrantes da Guarda Mirim 
passaram a fazer parte do 
calendário de atividades 
do município, atuando 
em blitz  educativas e 
ambientais, além de 
serem multiplicadores do 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Todas as 
atividades desenvolvidas 
resultam na formação de 
cidadãos ativos no processo 
de controle e participação 
social do município.

TOTAL 291.643,05 3.496

Dos projetos aprovados para desenvolver atividades no ano de 
2013, duas instituições por não cumprimento dos prazos esta-
belecidos para a assinatura do convênio não receberam aporte 
financeiro da Fundação André e Lúcia Maggi.

Três instituições não receberam aporte da segunda parcela do 
convênio por não executarem adequadamente (financeira e de 
atividades) os objetivos firmados em convênio.
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“O Projeto Xadrez como ferramenta de Inclusão Social 
tinha como principal objetivo oportunizar aulas de 
xadrez de forma inclusiva, lúdica e utilizando suporte 
tecnológico para o desenvolvimento do ensino do jogo 
de tabuleiro na Escola Municipal Jardim das Palmeiras, 
em Campo Novo do Parecis, no estado do Mato Grosso.

As atividades alcançaram seus objetivos primários 
e durante os meses de execução conseguiu ir muito 
além de atender os alunos da Escola Municipal 
Jardim das Palmeiras e ensiná-los a jogar. O projeto 
promoveu a desmistificação que o xadrez era apenas 
um esporte para a elite; houve melhora dos alunos no 
dia a dia escolar após a prática do xadrez; destaque 
dos monitores do projeto na 2ª Fase das Olimpíadas 
Brasileiras de Matemática; ampliação do projeto para 
as outras escolas do município; criação da associação 
de xadrez de Campo Novo do Parecis e principalmente 
proporcionou a aprendizagem de novas tecnologias.

E por esses motivos 
o projeto também 
foi premiado na 7ª 
edição do Prêmio 
Professores do 
Brasil, organizado 
pelo Ministério da 
Educação.

Cleiton Marino Santana, professor do projeto.

Seleção Pública de Projetos 2013/2014

No ano de 2013, 10 projetos foram aprovados após passarem pe-
las etapas previstas em edital. No total, a Fundação recebeu 220 
projetos vindos de vários Estados que percorreram as seguintes 
etapas:

•	 109	(49,54	%	do	total	recebido)	foram	aprovados	na	fase	documen-

tal;

•	 56	(25,45%	do	total	recebido)	foram	aprovados	para	visita	técnica;

•	 11	(5,45%	do	total	recebido)	foram	aprovados	pelo	conselho,	porém	

10	realizaram	assinatura	de	convênio.

INSTITUIÇÃO MUNICÍPIOS 
ATENDIDOS

NOME DO 
PROJETO

OBJETIVOS DO PROJETO BENEFICIÁRIOS 
DIRETOS

VALOR DOADO

Centro Social 
Salesiano Dom 
João Batista 
Costa.

Porto Velho-RO Caminhos de 
Barro

Proporcionar a crianças e adolescentes, 
por meio de oficinas o senso de 
investigação e descobrimento 
das potencialidades da argila, 
acompanhando o ciclo completo do 
processo de transformação da matéria-
prima até o produto final.

60 23.000,00

Associação 
Wesleyana de 
Ação Social

Porto Velho-RO Ludicidade 
como aliada no 
desenvolvimento 
de crianças e 
adolescentes 
no espectro do 
autismo.

Oferecer espaço para realização 
de atividades lúdicas e recreativas, 
que contribuam na construção 
do desenvolvimento psicomotor, 
afetivo e social das crianças e 
adolescentes no espectro do 
autismo e síndromes similares.

25 15.000,00

Associação 
Mato-grossense 
de Combate ao 
Câncer.

Cuiabá-MT Central de 
Distribuição de 
Alimentos.

Garantir a produção própria 
da alimentação adequada, 
nutricionalmente completa, isenta 
de contaminação a pacientes 
internados que necessitem desta 
alimentação, evitando a mortalidade 
infantil evitando a compra da 
alimentação e possibilitando a 
venda das dietas para o SUS 
garantindo a diminuição das 
despesas do Hospital do Câncer.

60 30.000,00

Associação dos 
Trabalhadores e 
Trabalhadoras do 
Rio Arari.

Itacoatiara-AM Meio Ambiente e 
Cidadania.

Promover a melhoria da qualidade 
de vida das famílias ribeirinhas do 
Rio Arari, através da geração de 
renda por meio da estruturação para 
beneficiamento e escoamento da 
produção da agricultura familiar de 
base comunitária, estimulando a 
produção sustentável e a valorização 
dos agentes sociais da Amazônia.

162 17.000,00
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Associação Divina 
Providência;

Rondonópolis-
MT

Estufa para 
cultivo de 
hortaliças 
hidropônicas.

Construção de estufa hidropônica 
para os residentes da Comunidade 
Terapêutica Divina Providencia 
como meio de auxiliar na 
recuperação de dependentes 
químicos, alcoólicos e também 
se tornar uma ferramenta de 
sustentabilidade financeira para a 
comunidade, por meio da venda do 
excedente da produção.

40 40.000,00

Prefeitura 
Municipal de 
Tapurah

Tapurah-MT Educação 3.0: A 
escola do futuro 
hoje.

Implantar uma sala de educação 
3.0 (lousa digital, tablets, sistema 
de áudio, projetor) com ferramentas 
tecnológicas educacionais 
oportunizando melhoria na rede de 
ensino municipal de Tapurah.

260 29.693,33

Casa Transitória 
da Criança

Tangará da Serra 
- MT

Brincar e 
aprender a 
conviver.

Proporcionar as crianças do abrigo 
durante o período de abrigamento 
um espaço lúdico com brinquedos 
e brincadeiras que possam ocupar 
o tempo ocioso e a minimização do 
sofrimento causado pela violência 
ou agressões sofridas e promover 
interação e socialização entre elas, 
além do equilíbrio emocional das 
crianças acolhidas.

14 32.360,87

APP EMEF Eliza K. 
Tomé

Campos de Júlio 
- MT

Implantação de 
um laboratório 
de Ciência e 
Tecnologia na 
EMEF.

Contribuir para melhoria do 
processo de ensino e aprendizado 
na área rural do município de 
Campos de Júlio por meio da 
implantação de um laboratório 
de ciência e tecnologia visando 
articular conteúdos escolares com o 
campo experimental das Ciências;

115 6.000,00

Fundação da 
Universidade 
Estadual de Mato 
Grosso

Sinop-MT Centro de 
Educação e 
Tecnologia 
Assistiva

Implementar um Centro de 
Tecnologia Assistiva que possibilite 
ferramentas adequadas para 
o desenvolvimento pleno do 
universitário e estudante de 
segundo grau cego ou com baixa 
visão do município de Sinop.

16 38.551,80

SENAI-MT Querência, 
Brasnorte, Itiquira, 
Nova Ubiratã, 
Tapurah e Vera-
MT.

Formação 
profissional 
no setor de 
alimentos e 
bebidas para 
mulheres em 
situação de 
vulnerabilidade 
social no estado 
de Mato Grosso.

Desenvolver curso de iniciação 
profissional na área de alimentos 
e bebidas visando a capacitação 
de mulheres desempregadas e de 
baixa renda.

240 38.208,00

TOTAL 1945 300.000,00

Para 2014

A Seleção Pública de Projetos estará em análise sobre sua forma 
de apoio a projetos e instituições sociais com o objetivo de me-
lhorar o processo de apoio bem como incentivar melhores prá-
ticas. A proposta é que em 2015 estejamos com uma atuação 
diferenciada junto às instituições nos municípios de atuação.
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Programa de Apoio à Instituições Sociais (PAIS)

Um projeto que será encerrado, para dar sequência à nova forma 
de atuação da Fundação.

PAIS 2011 2012 2013

Beneficiários Diretos 8.768 6.276 6.403

Investimento (R$) 44.000,00 38.000,00 41.000,00

Número de cidades alcançadas 27 30 33

O Programa de Apoio à Instituições Sociais em 2013 realizou do-
ação de kits (Material Esportivo, Leitura e Horta Comunitária).

Durante o ano foram doados 35 kits, sendo estes:

•	 8 Kits Horta Comunitária;

•	 13 Kits Materiais Esportivos;

•	 7 Kits Leitura;

•	 5	Kits	Pedagógicos;

•	 2	Kits	Bijuterias.

KIT HORTA COMUNITÁRIA

INSTITUIÇÃO PROJETO MUNICÍPIO

Escola Especial Sonho Meu Horta na APAE Sapezal-MT

Associação Beneficente Educacional Nova 
Aliança

Vida Plena Porto Velho-RO

Prefeitura Municipal de Maringá Horta Comunitária - Inclusão Social e Produtiva Maringá-PR

TRO de Educação Especial Vida e 
Fraternidade

Cidadania para além dos muros da escola Cuiabá-MT

Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Ensina-me a viver

Horta Interativa Vilhena-RO

APMC Escola Municipal Tenente Geraldo 
Rossi Charchar

Horta Escolar - Cultivo do Conhecimento Itacoatiara-AM

Escola Municipal de Educação Infantil 
Machado de Assis

Jardim de Flores Cheiros e Cores Rondonópolis-MT

Lar de Maria Projeto Educação Para a Vida Belém-PA

KIT ESPORTIVO

INSTITUIÇÃO PROJETO MUNICÍPIO

Associação de Moradores de Bairro 
Jambrapi

Jambrapi - Qualidade de Vida Rondonópolis-MT

EMEI Itamarati do Norte Jogar na Infância Campo Novo do Parecis-MT

Associação Vilhenense de Voleibol Escolinha da AVV Vilhena-RO

Centro Pedagógico de Ensino Especial 
Regina Maria da Silva Marques

Inclusão Esportiva Cuiabá-MT

CDCE -EMEF `15 de Outubro” Esporte é vida na EMEF 15 de Outubro Campos de Júlio-MT

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE Tangará da Serra

Esporte Especial Tangará da Serra-MT

CDCE Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar União Chapada

Conhecimento e Lazer Campo Novo do Parecis-MT

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 
Humanos

Ressocializando através das Escolinhas de Iniciação 
Desportiva

Cuiabá-MT

Associação Centro América de Karatê 
Shotokan

Projeto Karatê-Dô Tradicional: Esporte e Cidadania Cuiabá-MT

Fundação Educacional do Menor de Passo 
Fundo

Projeto Esporte e Cidadania. Passo Fundo-RS

Associação de Pais, Mestres e Funcionários 
da CMEI Clara Adamante Civieiro

Brincando e Aprendendo São Miguel do Iguaçu-PR

AMACAP –Associação Maringaense de 
Amigos do CAP-Maringá

A inclusão de pessoas com deficiência por meio da 
prática desportiva

Maringá-PR

Centro Recreativo do Bairro do Jauary Jogos das Crianças - Futebol Itacoatiara-AM

KIT LEITURA

INSTITUIÇÃO PROJETO MUNICIPIO

Fundação Luverdense de Saúde O remédio da leitura Lucas do Rio Verde-MT

Escola Estadual Mendonça Furtado Criando histórias para despertar a Leitura Itacoatiara-AM

Associação Amigos da Terra CAT Sorriso Lar São Francisco de Assis Sorriso-MT

CDCE - Conselho Deliberativo da 
Comunidade Escolar

Descobrindo a leitura e a escrita Campo Novo do Parecis-MT

Escola DR.Vicente de Mendonça Junior LETRA VIVA Itacoatiara-AM

Associação de pais e Mestres e 
Comunitários da Escola Estadual 
Professora Berezith Nascimento da Silva

Uma vida de aventuras começa com o primeiro livro Itacoatiara-AM

Creche Ilza Pagot A Magia de Aprender Cuiabá-MT

KIT JOGOS PEDAGÓGICOS

INSTITUIÇÃO PROJETO MUNICÍPIO

Instituto Pe. João Peter Construindo o futuro Lucas do Rio Verde-MT

APMF Escola Rural Municipal de Ipiranga Brincando e Aprendendo São Miguel do Iguaçu-PR

Prefeitura Municipal de Campo Novo do 
Parecis

Grupo da Melhor Idade Campo Novo do Parecis-MT

Centro Pedagógico de Ensino Especial 
Regina Maria da Silva Marques

Mundo da Fantasia Cuiabá-MT

Prefeitura Municipal de Campo Novo do 
Parecis

Conselho Tutelar Campo Novo do Parecis-MT

KIT BUJOUTERIAS

INSTITUIÇÃO PROJETO MUNICIPIO

Escola de Inclusão, sócio educativo e social 
do Centrão Jauary

EISES – Centrão Recreativo do Bairro Jauary Itacoatiara-AM

Irpamdeq ananeri Arte no IRPANDEQ Cuiabá-MT
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Para 2014

Este projeto será encerrado a partir de 2014, com o objetivo de 
atender a nossa nova estratégia de atuação.

Instituição: Fundação Educacional 
do Menor de Passo Fundo - RS.
Projeto: Esporte e Cidadania.
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Diálogos entre parceiros da 
Fundação André e Lúcia 
Maggi

DialogAção:

O DialogAção é um projeto desenvolvido em parceria com o nú-
cleo de Responsabilidade Social da AMAGGI e tem como objeti-
vo engajar as partes interessadas da organização envolvendo-os 
nas atividades e em diversos processos de decisão, identificando 
melhorias nas relações com as comunidades.

No seu segundo ano de realização o evento contou com a parti-
cipação de 12 instituições do Estado de Mato Grosso que foram 
contempladas na Seleção Pública de Projetos.

O evento contou com rodas de conversas que trouxeram para as 
instituições sociais devolutivas sobre a oficina realizada no ano 
de 2012 que contribuiu com a seguinte percepção: a de que há 
necessidade do desenvolvimento de um plano de ação para criar 
mais espaços de diálogo com nossos públicos prioritários.

Esta demanda levantada foi estudada e levada em consideração 
para direcionar ações da Fundação André e Lúcia Maggi com a 
comunidade, bem como para o plano de engajamento com as 
partes interessadas da AMAGGI. Seminário Empresas e Comunidades – 

Construindo juntos o investimento social 
no Estado de Mato Grosso

O I Seminário Empresas e Comunidades – Construindo o investi-
mento social privado no Mato Grosso – foi realizado em parceria 
com o Sistema FIEMT e SESI Mato Grosso, tendo como partici-
pantes as instituições:

•	 Fundação	Avina-Belo	Horizonte/MG;

•	 SESI	Paraná/	Nós	Podemos-	Curitiba/PR;

•	 Consulado	da	Mulher-	Manaus/AM;

•	 GIFE	–	São	Paulo/SP;

•	 Receita	Federal	de	Mato	Grosso-Cuiabá/MT

O objetivo do Seminário foi trazer para a reflexão temas que 
constroem os conceitos e práticas do investimento social privado 
no Brasil para o Mato Grosso. 

Para	2014

Direcionar as atividades do DialogAção para mais dois municípios 
de atuação, abrindo assim o leque de participação das partes 
interessadas.
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Balanço Patrimonial, levantado em 31 de dezembro de 2013 

(Valores expressos em reais – R$)

Demonstração do Resultado do Período para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2013 

(Valores expressos em reais – R$)

Demonstrações Financeiras
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O Seminário contou com a participação de 120 pessoas entre es-
tudantes secundaristas, universitários, pesquisadores, represen-
tantes de empresas de médio e grande porte.

Para	2014

Ampliar o diálogo com representantes das comunidades onde a 
AMAGGI atua, priorizando três municípios do Estado de Mato Gros-
so para a realização do próximo DialogAção: Lucas do Rio Verde, 
Campo Novo do Parecis e Cuiabá. Ao longo dos próximos anos am-
pliaremos para outros municípios.
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