ONG: AQUATRO – Agencia de Qualificação e Trabalho para Organizações
Associativas
PROJETO: AMBA - Transformando Pessoas e Ambientes

A Organização
A AQUATRO foi fundada em 1999 para atuar na esfera da economia social,
empreendendo projetos sustentáveis e de geração de renda, criando
oportunidades de trabalho aos jovens em situação de risco social – muitos
deles com familiares detentos e egressos do sistema prisional. O início da
organização deu-se pela implantação do Projeto Amba – Transformando
Pessoas e Ambientes, na unidade prisional Aníbal Bruno em Recife, com o
objetivo de reintegração social dos detentos através de capacitação
produtiva e de conceitos de resgate de auto-estima e recuperação da
cidadania. A AQUATRO tem sua sede em Jaboatão dos Guararapes na
região metropolitana de Recife, considerado um dos municípios mais
violentos e com o maior índice de mortalidade entre jovens. A ONG
mantém como política a regra de que pelo menos 50% das vagas
disponíveis sejam reservadas para adolescentes e jovens com familiares
detentos, sendo as demais destinadas ao atendimento dos jovens da
comunidade local.
O Projeto
Abrir 40 novas vagas para jovens em situação de risco social, realizando
oficinas sócio-educativas e cursos de capacitação produtiva em Serralharia
Básica, Design de Produtos, Segurança, Saúde, Higiene do Trabalho e
Gestão Empreendedora. Os jovens aprenderão ainda a gerir pequenos
negócios em produção e comercialização de artefatos para o mercado de
ambientação, como oportunidade de trabalho, assegurando e ampliando

os direitos preconizados pelo Estatuto da Criança e Adolescente aos filhos
dos detentos e egressos do sistema penitenciário de Pernambuco e
contribuindo para sua inserção ao mercado de trabalho. A AQUATRO
mantém uma série de articulações e parcerias com empresas locais que
compram da ONG os produtos produzidos pelos jovens, gerando renda e,
mais importante, resultados para o trabalho proposto

Comunidade Atingida
O projeto vai beneficiar 40 jovens de 16 a 18 anos, residentes nas
comunidades pobres de Jaboatão dos Guararapes, considerado um dos
municípios mais violentos e com maior índice de mortalidade entre jovens
do Brasil.

Período no site
De 13/12/2007 até 07/01/2008

Valor total captado
R$ 95.800,00

Contato
Avenida Bernardo Vieira de Melo, 4099
54420-010 - Jaboatão dos Guararapes - PE
Telefone: (55.81) 3368-1632
E-mail: ongaquatro@hotmail.com
Site: www.aquatro.org

