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A CAMPANHA
O objetivo da maior campanha de doação da história da marca Malwee foi de apoiar projetos 

de 20 ONGs que atendem mais de 18 mil crianças em diversas regiões do Brasil

02



A CAMPANHA

Com a assinatura ‘Bonito não é o que a gente veste, bonito é o que a gente faz’, a marca lançou em 01/11/19, a campanha 
‘#AtitudesdoBem 2019’. A proposta foi fazer o consumidor protagonista de uma grande corrente do bem. A participação era muito 
simples: na compra de qualquer peça Malwee, Malwee Kids ou Malwee Liberta, das coleções de fim de ano de 2019, o consumidor 
escolhia uma instituição para receber a doação, cadastrava a etiqueta no site da campanha e se tornava um doador.

O consumidor engajado em contribuir e fazer a diferença precisava cadastrar o código #AtitudesdoBem, impresso na etiqueta, no site 
da campanha (malwee.atitudesdobem.com), escolher a causa (educação básica, saúde e nutrição, acessibilidade e inclusão, assistência 
social, cultura e esportes) e a Organização Não Governamental (ONG) que desejava ajudar. Cada cadastro contabilizava uma doação 
equivalente ao valor de uma camiseta básica para uma das ONGs participantes. Para conhecer cada uma e saber o que esse valor 
significa para elas, bastava entrar no site da ação. Essa campanha e toda a curadoria das instituições foram realizadas pelo Instituto 
Malwee em parceria com o Movimento Arredondar.

O número de doações realizadas era acompanhado, em tempo real, no site da campanha. Participaram da ação todas as lojas Malwee e
Malwee Kids, a loja on-line (www.malwee.com.br) e os mais de 20 mil pontos de venda multimarcas das marcas Malwee, Malwee Kids 
e Malwee Liberta em todo o Brasil.



INDICADORES
Resultados da Campanha
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20

Códigos cadastrados

Doados

ONG´s

28.675 

R$860.250,00

18.975
Crianças atendidas pelas 20 ONG´s apoiadas



03
INSTITUIÇÕES APOIADAS



001 INSTITUTO CANARINHOS DA TERRA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Promove ações de responsabilidade social através da 
música e cultura para alunos entre 6 e 18 anos em 

parceria com a Unicamp e escolas públicas. O projeto 
atua no desenvolvimento social e escolar de jovens e 

crianças, utilizando a música para ensinar valores 
como: respeito, solidariedade, perseverança e 

acolhimento.

Cultura, Esporte 
e Educação

Atuação

820 crianças 
atendidas

505 códigos 
cadastrados

Campinas 
SP

Prestação de contas

R$ 15.150,00
doados

Os recursos compuseram parte do custeio da equipe 
técnica e administrativa, assim como de despesas 

operacionais do Instituto. Foram implantadas oficinas e 
aulas de técnica vocal, teoria musical, sofejo, leitura 
rítmica e repertório para dois grupos no programa 

Escola Coral com cerca de 100 alunos. Foram 
implantadas oficinas de leitura rítmica, repertório e 
musicalização infantil para 19 grupos do Programa 

Música e Cultura na Escola em 4 escolas públicas de 
Campinas e Paulínia com mais 890 alunos.



001 INSTITUTO CANARINHOS DA TERRA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

A Instituição

Prestação de Contas



002 ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO

Cultura, Esporte 
e Educação

Atuação

2.500 crianças 
atendidas

526 códigos 
cadastrados

São Paulo
SP

Prestação de contas

R$ 15.780,00
doados

A doação serviu para a contratação de gestor 
pedagógico para o "CPM English Course", o projeto 

principal da associação com curso de 5 anos de 
duração, que atende +2400 alunos.

A Cidadão Pró-Mundo promove a inserção de 
crianças e jovens em oportunidades educacionais 
e no mercado de trabalho por meio do ensino do 

idioma inglês.



002 ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO

A Instituição

Prestação de Contas



003 OCA ASSOCIAÇÃO DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA  

A Oca promove arte e cultura brasileira através da 
educação integral de crianças e adolescentes. A missão 
da OCA é formar indivíduos que cuidam de si, do outro 

e do seu entorno, a partir do diálogo entre a ONG, a 
comunidade, as famílias das crianças atendidas e a 

escola.

Cultura, Esporte, 
Educação, Inclusão e 

Sensibilidade

Atuação

160 crianças atendidas 528 códigos 
cadastrados

Carapicuíba
SP

Prestação de contas

R$ 15.840,00
doados

Os recursos foram utilizados na manutenção de 
atividades presenciais, incluindo eventos promovendo 

cultura e educação e diversas atividades de dança, 
música, capoeira, artes, marcenaria, cinema, fotografia 

e acompanhamento escolar.
Também foram realizadas atividades virtuais diárias 

para os alunos a partir de Março, e a extensão das ações 
emergenciais para um maior número de famílias 

devido à pandemia.



003 OCA ASSOCIAÇÃO DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA  

A Instituição

Prestação de Contas



004 ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO

Essa associação defende as práticas do turismo 
sustentável para preservar o patrimônio natural e 

histórico de Trancoso. Para isso, atua há 9 anos em 
Trancoso - BA e comunidades vizinhas em 5 núcleos: 

turismo sustentável; educação ambiental; arte e 
cultura; comunicação e tecnologia e esportes.

Cultura, Esporte 
e Educação

Atuação

152 crianças atendidas 2.891 códigos 
cadastrados

Porto Seguro
BA

Prestação de contas

R$ 86.730,00
doados

Os recursos doados pelo Instituto Malwee foram 
utilizados para contratar professores de arte, teatro e 

dança, tendo assim mais atividades oferecidas para as 
crianças da comunidade.



004 ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO

A Instituição

Prestação de Contas



005 GRANDE CIRCO ARRAIAL - ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO

Essa ONG traz atividades lúdicas e  sócio-
pedagógicas para crianças, adolescentes e jovens 
com o objetivo de trabalhar com elas temas como: 

identidade cultural e valores de cidadania.

Cultura, Esporte 
e Educação

Atuação

100 crianças atendidas 1.191 códigos 
cadastrados

Recife
PE

Prestação de contas

R$ 35.730,00
doados

O valor da doação foi utilizado para a realização 
dos pagamentos dos educadores e monitores da 
instituição, e também de serviços como internet, 

energia, água e seguro, possibilitando assim a 
continuidade das atividades promovidas para as 

crianças.



005 GRANDE CIRCO ARRAIAL - ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO

A Instituição

Prestação de Contas



006 MOVIMENTO TERRA LIVRE

O Terra Livre dedica-se à garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes, proporcionando mais 

oportunidades de cuidado e educação para crianças e 
adolescentes em situação de risco no município de 

Aparecida de Goiânia, Goiás. Também atua na 
conscientização de jovens privilegiados para estimular 
e sensibilizar suas capacidades altruístas, trabalhando 
assim na formação de mais agentes de transformação 

para uma sociedade mais humana e participativa.

Cultura, Esporte 
e Educação

Atuação

95 crianças atendidas 1.219 códigos 
cadastrados

Aparecida de Goiânia
GO

Prestação de contas

R$ 36.570,00
doados

Com o dinheiro da doação, foram compradas e 
distribuídas 142 cestas básicas para auxiliar as famílias 
atendidas pela ONG. Além disso, o recurso foi utilizado 

para realizar o pagamento dos funcionários, 
possibilitando a continuidade dos serviços prestados às 

crianças virtualmente durante a pandemia.



006 MOVIMENTO TERRA LIVRE

A Instituição

Prestação de Contas



007 HOSPITAL MATERNIDADE DE CAMPINAS

Hospital filantrópico, referência no atendimento 
materno infantil e UTI Neonatal. É a maior 

maternidade no interior do país em números de 
nascimentos, com aproximadamente 1.000 

nascimentos por mês, sendo que 10% desse número são 
bebês que tem algum tipo de intercorrência e 

necessitam de atendimento em UTI Neonatal. O 
Hospital é centenário e tem representatividade 

nacional, atende os 20 municípios da Região 
Metropolitana de Campinas, composta por cerca de 3,8 

milhões de habitantes.

Saúde e Nutrição

Atuação

1.000 crianças 
atendidas

3.807 códigos 
cadastrados

Campinas 
SP

Prestação de contas

R$ 114.210,00
doados

A doação foi utilizada para a aquisição de equipamentos 
hospitalares e portas automatizadas para os setores de 

UTI Neonatal e Centro Cirúrgico.



007 HOSPITAL MATERNIDADE DE CAMPINAS

A Instituição

Prestação de Contas



008 ASSOCIAÇÃO VAGA LUME

A Vaga Lume é uma organização social que já 
impactou mais de 100 mil crianças e adolescentes na 

Amazônia. Desde 2001, desenvolve projetos de 
incentivo à leitura a partir da gestão de bibliotecas 

comunitárias em comunidades rurais da região. 
Também promove intercâmbios culturais entre jovens 
do Sudeste e da região amazônica a fim de difundir a 

empatia e o respeito à diversidade cultural.

Cultura, Esporte 
e Educação

Atuação

14.935 crianças 
atendidas

4.285 códigos 
cadastrados

São Paulo
SP

Prestação de contas

R$ 128.550,00
doados

Foram realizadas ações de apoio humanitário para as 
86 comunidades atendidas. O recurso foi direcionado 
principalmente para suporte em custos logísticos dos 

materiais doados, e para desenvolvimento da Ação 
Barreira, que consiste na compra de materiais de 

proteção pessoal (como luvas, termômetros, álcool gel, 
etc.) e formulação de materiais de comunicação e 

conscientização (como banners, faixas, livreto 
educativo, etc.) para conscientizar e proteger as 

comunidades, tanto de moradores locais quanto de 
pessoas externas à visitas. 



008 ASSOCIAÇÃO VAGA LUME

A Instituição

Prestação de Contas



009 ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS EM SOLIDARIEDADE - AFASO

Essa ONG atende diariamente 102 crianças e 
adolescentes no contraturno escolar, promovendo 
oficinas de artesanato, formação humana e cidadã, 

esporte, informática, música, percussão e taekwondo. 
Também oferece atendimento técnico e alimentação 

balanceada para os participantes.

Assistência Social, 
Inclusão e 

Acessibilidade

Atuação

102 crianças 
atendidas

563 códigos 
cadastrados

Porto Alegre
RS

Prestação de contas

R$ 16.890,00
doados

Os recursos foram utilizados na compra de diversos 
materiais necessários, como cadeiras, caixas de som, 

projetor e microfones. Também foram realizadas obras 
como a reforma de banheiros e conserto do 

encanamento, a pintura da quadra esportiva e 
instalação de tabelas de basquete, a pintura de 

amarelinhas no pátio, a construção de um pequeno 
jardim no pátio, a instalação de um corrimão, a 

impermeabilização de paredes, entre outras ações.



009 ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS EM SOLIDARIEDADE - AFASO

A Instituição

Prestação de Contas



010 SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO

Essa ONG tem o objetivo de retirar as crianças das ruas 
de Barão Geraldo após o período escolar, oferecendo um 

espaço seguro com atividades esportivas, lúdicas e 
recreativas. O trabalho da ONG visa o crescimento 

pessoal e social das crianças e adolescentes atendidos, 
bem como o de seus familiares.

Cultura e Esporte 

Atuação

90 crianças atendidas 499 códigos 
cadastrados

Campinas 
SP

Prestação de contas

R$ 14.970,00
doados

Com os recursos da doação, foi desenvolvida a oficina 
de robótica, para a qual kits de robótica foram 

comprados, e foi refeita a instalação elétrica dos 
computadores na sala de informática.

Também foram adquiridas e distribuídas 80 cestas 
básicas com kit de higiene e limpeza para as famílias 

dos assistidos, e uma vez que a crise perdurou, a 
entidade vem complementando as doações para a 

montagem de cestas básicas mensalmente. 



010 SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO

A Instituição

Prestação de Contas



011 AÇÃO MORADIA

A Ação Moradia promove educação e cultura para 
famílias em situação de vulnerabilidade social da 

região do Grande Morumbi em Uberlândia. Ela realiza 
oficinas no contraturno escolar para crianças e 
promove capacitação profissional para jovens e 

adultos.

Cultura e Esporte 

Atuação

252 crianças 
atendidas

822 códigos 
cadastrados

Uberlândia
MG

Prestação de contas

R$ 24.660,00
doados

Foi realizada a construção do Playground Infantil, 
comprando um parquinho e construindo a Praça D’água, 

um espaço seguro que promove o desenvolvimento 
físico, psicomotor e emocional das crianças e 

adolescentes que participam do projeto Formação 
Infantil. Também foram adquiridos dois climatizadores

para melhorar o clima quente das salas, além da 
compra de uma lavadora de alta pressão para facilitar a 
limpeza dos espaços onde concentram o maior número 

de atividades e circulação de pessoas.



011 AÇÃO MORADIA

A Instituição

Prestação de Contas



012 LAR TERNURA

O Lar Ternura atende 90 crianças de baixa renda de 3 
até 6 anos de idade em período integral, desenvolvendo 

projetos de escrita e leitura, alimentação saudável e 
educação ambiental. O objetivo do Lar ternura é 

proporcionar às crianças condições para uma educação 
com valores humanos, éticos, solidários e sustentáveis.

Educação

Atuação

90 crianças 
atendidas 639 códigos 

cadastrados
Campinas 

SP

Prestação de contas

R$ 19.170,00
doados

Com a pandemia, parte dos recursos foi utilizada 
para a compra de cestas básicas durante a 

pandemia do COVID-19 para todas as famílias 
atendidas pela instituição. 

A doação também possibilitou a implementação de 
diversas outras manutenções, como a da área verde 
de parque das crianças e da horta, a manutenção do 
telhado, a instalação de ar condicionado, a compra 
do relógio ponto, a manutenção geral do quiosque 
com troca da palha e instalação de mais câmeras 

nas dependências da instituição 



012 LAR TERNURA

A Instituição

Prestação de Contas



013 ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA - A.C.E.S.A CAPUAVA 

Essa é uma entidade sem fins lucrativos que atende 
crianças, jovens e adultos com deficiência. Seu 

principal objetivo é o desenvolvimento das 
potencialidades humanas, através de atendimentos 

nos setores: saúde, educação, esporte, assistência social 
e cultura.

Inclusão e 
Acessibilidade, 

Saúde e Nutrição

Atuação

27 crianças 
atendidas

529 códigos 
cadastrados

Valinhos
SP

Prestação de contas

R$ 15.870,00
doados

Os recursos da doação possibilitaram a execução do 
projeto hidroterapia, que promove exercícios 

terapêuticos em piscina termo-aquecida para pessoas 
com deficiência, utilizando o meio líquido para maior 
mobilização e independência, ajudando a desenvolver 

as habilidades corporais e motoras. O espaço reformado 
viabilizará em torno de 400 atendimentos anuais de 

hidroterapia, que promove a melhora da autoestima e  
relações sociais, contribuindo para a inclusão social de 

pessoas com deficiência.



013 ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA - A.C.E.S.A CAPUAVA 

A Instituição

Prestação de Contas



014 INSTITUTO CONSTELAÇÃO

É uma ONG que atende crianças e adolescentes em 
situação de extrema pobreza no contraturno escolar, 

visando proporcionar saúde, educação, esportes e lazer. 
Além disso, oferece duas refeições por dia para cada 

criança atendida.

Educação e Assistência 
Social

Atuação

52 crianças 
atendidas

1.795 códigos 
cadastrados

Recife
PE

Prestação de contas

R$ 53.850,00
doados

O valor da doação foi utilizado para realizar o 
pagamento dos salários dos funcionários da ONG, para 

que os mesmos pudessem continuar com o 
atendimento às crianças durante a pandemia.



014 INSTITUTO CONSTELAÇÃO

A Instituição

Prestação de Contas



015 PAULÍNIA RACING BICICROSS

Essa ONG forma cidadãos e atletas dentro e fora das 
pistas através do bicicross/BMX. Atualmente, a ONG 

trabalha com cerca de 240 crianças e jovens em 
dinâmicas educacionais e práticas esportivas.

Cultura e Esporte 

Atuação

200 crianças 
atendidas

494 códigos 
cadastrados

Paulínia
SP

Prestação de contas

R$ 14.820,00
doados

Os recursos da doação foram utilizados para a 
realização da Copa esportiva, que visa testar os 

treinamentos e todos os ensinamentos dos alunos da 
Escola de Bicicross.



015 PAULÍNIA RACING BIOCROSS

A Instituição

Prestação de Contas



016 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE CANOAS - ADEVIC

A ADEVIC realiza mais de 600 atendimentos mensais 
para crianças, jovens e adultos portadores de 

deficiência visual, múltipla e autismo. É a única 
associação na região de Porto Alegre que realiza esse 

tipo de atendimento especializado.

Inclusão e 
Acessibilidade

Atuação

40 crianças 
atendidas

1.144 códigos 
cadastrados

Canoas
RS

Prestação de contas

R$ 34.320,00
doados

A doação possibilitou a realização de ações que 
transformaram a estrutura física da organização, com a 

revitalização da fachada, reforma e pintura externa e 
interna de todas as salas, aquisição de móveis e de 
computadores para o laboratório de informática e 

aquisição de cestas básicas e kits de higiene doados 
para 160 famílias. Além disso, ajudou na  manutenção 

dos profissionais, neste período de incertezas e 
insegurança.



016 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE CANOAS - ADEVIC

A Instituição

Prestação de Contas



017 ABRACI/DF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTISMO, COMPORTAMENTO E INTERVENÇÃO 

A ONG oferece terapia psicológica e musicalização para 
pessoas com autismo, a fim de melhorar a interação 

social, a comunicação funcional e diminuir 
comportamentos inadequados. Essa é uma associação 

de pais de crianças e adolescentes autistas que residem 
no DF e região.

Inclusão e 
Acessibilidade, 

Saúde e Nutrição

Atuação

60 crianças 
atendidas

976 códigos 
cadastrados

Brasília
DF

Prestação de contas

R$ 29.280,00
doados

O valor foi utilizado em obras para a readequação do 
espaço e móveis para o número de crianças atendidas 
atualmente. Também foram adquiridos materiais de 
proteção como máscaras, dispenser de álcool em gel 
para as famílias atendidas e para a equipe técnica e 
administrativa. Além disso, foram adquiridos itens 

alimentícios para montagem de cestas básicas.
O restante do valor está destinado à finalização da 

reforma do parquinho e à adequação de espaço físico 
em sede futura, previstos para acontecer em outubro.



017 ABRACI/DF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTISMO, COMPORTAMENTO E INTERVENÇÃO 

A Instituição

Prestação de Contas



018 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - PARAÍBA

A Aldeias Infantis SOS Brasil de João Pessoa trabalha 
em defesa dos direitos de crianças e adolescentes e 

suas famílias em situação de vulnerabilidade social. A 
nossa atuação tem como princípio que não basta 
trabalhar somente a criança, faz-se necessário 

desenvolver a família e a comunidade e que é possível 
mudar o destino delas.

Educação e Assistência 
Social

Atuação

230 crianças 
atendidas

2.058 códigos 
cadastrados

João Pessoa
PB

Prestação de contas

R$ 61.740,00
doados

A doação do Instituto Malwee possibilitou a realização 
do Projeto Com Vivência, cujo objetivo é promover ações 
educativas que favoreçam o fortalecimento das famílias 
de crianças e adolescentes em condição básica e de alta 
complexidade neste cenário de pandemia. O propósito 

do projeto é promover ações integradas de 
protagonismo, estímulo ao gosto e domínio de 

linguagens artísticas e literárias, assim como promover 
o fortalecimento biopsicosocial de 35 famílias 

participantes que apresentam maiores índices de 
vulnerabilidade.



018 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - PARAÍBA

A Instituição

Prestação de Contas



019 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA - AMA

A associação procura trazer uma vida digna para as 
pessoas com autismo proporcionando lazer, integração 

social, profissional e apoio aos familiares. Essa ONG 
também promove e incentiva pesquisas sobre autismo.

Educação, Inclusão e 
Acessibilidade

Atuação

108 crianças 
atendidas

1.521 códigos 
cadastrados

Jaraguá do Sul
SC

Prestação de contas

R$ 45.630,00
doados

Com os recursos recebidos, foram realizadas diferentes 
obras de reforma do ambiente externo e interno, como a 

instalação de grama sintética, reforma do parquinho, 
pintura interna, finalização do elevador, entre outras, 

além da compra de um ar condicionado para ajudar no 
conforto dos atendidos.

Além disso, o dinheiro foi usado para pagar funcionários, 
incluindo psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogo, professor 

e auxiliar de cozinha, possibilitando a continuidade do 
atendimento às crianças.



019 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA - AMA

A Instituição

Prestação de Contas



020 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

É uma associação civil beneficente que atua com 
assistência social, educação e saúde para crianças com 

atraso no desenvolvimento, pessoas com deficiência 
intelectual e Transtornos do Espectro Autista

Inclusão e 
Acessibilidade, 

Cultura e Esporte 

Atuação

520 crianças 
atendidas

2.685 códigos 
cadastrados

Jaraguá do Sul
SC

Prestação de contas

R$ 80.550,00
doados

Com os recursos recebidos, o espaço que era utilizado 
para atendimento de hidroterapia foi transformado no 

Centro de Reabilitação Atitudes Bem, para atendimento 
de fisioterapia com técnicas modernas.



020 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

A Instituição

Prestação de Contas



RESUMO DAS DOAÇÕES
04



CNPJ Nome da Organização Valor da doação Conheça a instituição

1 02.399.943/0001-64 Instituto Canarinhos da Terra de Edu. Cultura e Esporte R$ 15.150,00 https://www.canarinhos.org.br/

2 07.615.127/0001-64 Associação Cidadão Pró-Mundo R$ 15.780,00 https://www.cidadaopromundo.org/

3 04.069.395/0001-30 Oca Associação da Aldeia de Carapicuíba R$ 15.840,00 https://ocaescolacultural.org.br/

4 14.947.507/0001-61 Associação Despertar Trancoso R$ 86.730,00 https://www.despertartrancoso.org.br/

5 01.870.231/0001-19 Grande Circo Arraial - Escola Pernambucana de Circo R$ 35.730,00 http://www.escolapecirco.org.br/website/

6 05.312.502/0001-71 Movimento Terra Livre R$ 36.570,00 http://www.terralivre.org.br/pt/

7 46.043.980/0001-00 Hospital Maternidade de Campinas R$ 114.210,00 http://maternidadedecampinas.com.br/

8 04.711.157/0001-86 Associação Vaga Lume R$ 128.550,00 https://www.vagalume.org.br/

9 74.703.125/0001-14 Associação Famílias em Solidariedade - AFASO R$ 16.890,00 http://www.fraternidadeemacao.org.br/organizacao/afaso/

10 51.887.131/0001-73 Sociedade Pró Menor Barão Geraldo R$ 14.970,00 http://www.promenorbaraogeraldo.org.br/
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CNPJ Nome da Organização Valor da doação Conheça a instituição

11 04.172.671/0001-90 Ação Moradia R$ 24.660,00 https://beta.acaomoradia.org.br/

12 49.637.556/0001-82 Lar Ternura R$ 19.170,00 https://larternura.com.br/

13 05.332.435/0001-57 Ass. Cul. Ed. Social e Ass. Capuava - A.C.E.S.A Capuava R$ 15.870,00 https://www.acesacapuava.com.br/

14 12.840.545/0001-95 Instituto Constelação R$ 53.850,00 https://institutoconstelacao.org.br/

15 02.120.212/0001-38 Paulínia Racing Bicicross R$ 14.820,00 https://pauliniabmx.com.br/

16 01.586.458/0001-37 Ass. dos Deficientes Visuais de Canoas - ADEVIC R$ 34.320,00 http://www.adevic.org.br/

17 13.053.535/0001-72 ABRACI/DF – Ass. Bras. de Autismo, Comp. e Intervenção R$ 29.280,00 https://abracidf.com/

18 35.797.364/0012-81 Aldeias Infantis SOS Brasil - Paraíba R$ 61.740,00 https://www.aldeiasinfantis.org.br/

19 79.378.188/0001-66 Associação de Amigos do Autista – AMA Jaraguá do Sul R$ 45.630,00 https://www.amajaraguadosul.com.br/

20 83.784.355/0001-46 Associação de Pais e Amigos Excepcionais - APAE R$ 80.550,00 https://www.apaejaragua.com/
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