Desenvolvimento Sustentável

AÇÕES NO BRASIL
A BIC Brasil oferece ajuda aos cidadãos de acordo com suas necessidades. As principais áreas que
focamos nossos recursos são educação e saúde, por isso, estamos apoiando as seguintes instituições.

Sítio Agar
Oferece assistência integral à criança e ao adolescente portador do vírus HIV e/ou em
situação de risco, de forma a garantir sua qualidade de vida e inclusão social como cidadão
de direitos.
A BIC é parceira do Sitio Agar.
Site: http://www.sitioagar.com.br

Casa Transitória Menino Jesus
Proporciona à criança e ao adolescente em situação de risco social, as condições
necessárias para garantir um bom desenvolvimento bio-psico-social, cumprindo e fazendo
cumprir as diretrizes previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A BIC apóia a Casa Transitória através de ações feitas por voluntários da empresa.
Site: http://www.casatransitoriameninojesus.org.br/

Fundação Abrinq
Instituição sem fins lucrativos, a Fundação Abrinq foi criada em 1990 – ano da promulgação
do Estatudo da Criança e do Adolescente – com o objetivo de mobilizar a sociedade para
questões relacionadas aos direitos da infância e da adolescência.
Site: http://www.fundabrinq.org.br

Projeto Crescer
O Projeto tem como objetivo proporcionar atendimento sócio-cultural e educativo a crianças
e adolescentes do sexo masculino da 5ª a 8ª série, em sistema de contra-turno escolar,
visando seu desenvolvimento e preparo para o Exercício da Cidadania. São atendidos 250
meninos jovens das escolas estaduais de Arapongas-PR.
A BIC apóia o Projeto Crescer.
Site: http://www.projetocrescer.com.br

Apae
Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de
serviços e apoio às famílias, direcionadas a melhoria de qualidade de vida da pessoa com
deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.
BIC é parceira da APAE Arapongas.
Site: http://arapongas.apaebrasil.org.br

Comdica
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA),
criado nos termos da Constituição Federal de 1988, foi instituído no município de Fortaleza
pelo Art.267 da Lei Orgânica e regulamentado pela Lei n° 6729/90 com o objetivo de
garantir a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. É um órgão colegiado,
paritário, autônomo, de caráter permanente, deliberativo e controlador das políticas públicas
para crianças e adolescentes em todos os níveis.
A BIC é empresa investidora do COMDICA de Fortaleza.
Site: http://comdica-for.com.br/

Casas André Luiz
Gerar qualidade de vida material e espiritual para pessoas com deficiência mental.
BIC é parceria no Programa “Transforme Vidas”
Site: www.andreluiz.org.br

Projeto Quixote
O Projeto Quixote é uma OSCIP, sem fins lucrativos e é ligada à UNIFESP. Existente desde
1996, busca construir com crianças e jovens em situação de risco social, alternativas
eficientes através da arte para os desafios cotidianos de duas vidas, como a violência, o
abandono, a falta de referência e o abuso de drogas.
A BIC é parceira apoiadora do projeto.
Site: http://projetoquixote.org.br

Complexo Pequeno Príncipe
Há 90 anos, o Complexo Pequeno Príncipe constrói sua historia baseada na completa
dedicação à saúde Infantil. O Hospital oferece 390 leitos, sendo 62 em Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs) e Semi-Intensiva. A Instituição mantém 19 programas de mobilização e
humanização para garantir o direito à convivência familiar e comunitária, a educação, a
cultura, o lazer e para a promoção à saúde.
A BIC Brasil apóia o Programa Família Participante.
Site: www.doepequenoprincipe.org.br

Ateal
Fundada em 1982, a Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem tem
como foco a prevenção a inclusão social e o desenvolvimento do bem-estar das pessoas
com deficiencia auditiva e disturbios da comunicação. Com reflexos diretos nos aspectos
sócio-educacionais e profissionais, entre nossas principais ações estão a detecção precoce,
a (re) habilitação e a incorporação de inovações tecnológicas, além dos investimentos em
pesquisas. O atendimento envolve de recém-nascidos a idosos.
Site: www.ateal.org.br

