Organização Social (decreto 10.972/11) , sem fins lucrativos,
fundada em 30 de outubro de 2010.
A Associação busca congregar, manter, promover e desenvolver atividades beneficentes de
assistência social, filantrópicas, educacionais, ambientais, esportivas e culturais mediante a promoção da
cultura e do esporte.
Atua na defesa e conservação do patrimônio cultural, artístico e esportivo de Juiz de Fora,
incentivando o trabalho das potencialidades de crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas da
terceira idade, ampliando o tempo destinado a atividades ligadas à cultura, ao esporte e ao lazer,
valorizando a autoestima, elaborando e produzindo espetáculos e exposições de arte a partir de oficinas
culturais e artísticas, discute a cultura e o esporte, tornando-os mais acessíveis à população e a viabilização
e ampliação de atividades de lazer para as comunidades em que a Associação atua.

Breve Histórico
Outubro/2010 - Fundação da Associação Cultural Arte e Vida (ACAV)
Setembro/2011 - ACAV assume a administração e gerenciamento do Programa “Gente em Primeiro
Lugar “sob a supervisão da Funalfa.

Março/2015 - O Contrato de Gestão do Centro de Artes e Esportes Unificados –Praça CEU (vigência de
5 anos) foi firmado entre ACAV e a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, através da Secretaria de
Planejamento e Gestão e tendo a Funalfa como Interveniente Supervisora para a gerenciamento,
administração e conservação.
Dezembro/2016 - Contrato de Gestão do Programa “ Gente em Primeiro Lugar” (vigência de 05 anos) foi
firmado entre ACAV e a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, através da Secretaria de Planejamento e
Gestão e tendo a Funalfa como Interveniente Supervisora para o gerenciamento, execução e
administração.

Breve Histórico
Novembro/2017 – Autorização para captação de recursos, via Lei de Incentivo a Cultura (Lei Rouanet)
para execução dos eventos do programa Gente em Primeiro Lugar, no biênio 2018/2019.

Abril/2018 - Celebrado o Termo de Colaboração nº 05/2018/048 (vigência de 02 anos), entre a ACAV e a
Prefeitura de Juiz de Fora, através da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) para atendimento aos
Projetos Socioesportivos da SEL.

Fevereiro/2019 - Termo de Fomento celebrado entre a ACAV e o CMDCA (vigência de 12 meses), para
execução do projeto “Câmera na Mão, Skate no Pé”.

Programa de atendimento a crianças, adolescentes e jovens em risco de
vulnerabilidade social, por meio do oferecimento de oficinas artísticas,
esportivas e culturais, todas gratuitas.

Programa Gente
em Primeiro
Lugar

• Oficinas artísticas oferecidas: dança (sapateado, balé clássico, dança
contemporânea e hip-hop), teatro, artes visuais (grafite e artesanato),
música (flauta, percussão e violão) e capoeira.

• Atinge 68 espaços, distribuídos em 56 bairros por todas as regiões da
cidade.
• As oficinas acontecem em espaços administrados pela Funalfa, além de
escolas municipais e estaduais, creches, igrejas, centros espíritas e
culturais, obras sociais e sedes de sociedades pró-melhoramentos
(SPMs).
Locais de atuação do programa

Atualmente são 3387 crianças, jovens e adolescentes atendidos pelo Programa
Gente em Primeiro Lugar

Programa Gente
em Primeiro
Lugar
Vinculação de noticias em sites e jornais

Programa Gente em
Primeiro Lugar
Registro das atividades desenvolvidas no programa
Gente em Primeiro Lugar

Programa Gente em Primeiro Lugar
Lei Rouanet
PRONAC nº 177730, aprovado em 27 de novembro de 2017

Liberação para captação de recursos, via Lei de Incentivo, para os eventos do biênio 2018/2019 e
para as comemorações de 10 anos do Programa Gente em Primeiro Lugar, visando resgatar a autoestima
desta parcela da população através de atividades que acrescentam conhecimentos específicos sobre as
técnicas e formatos das artes, possibilitando, também, que conteúdos como ética, cidadania, consciência
política e preservação ambiental sejam transmitidos de maneira leve e didática.

Valor total: R$ 74.865,00.

Programa Gente em Primeiro Lugar
Lei Rouanet
Eventos Realizados
PRONAC nº 177730, aprovado em 27 de novembro de 2017

Concerto de música – Outubro/2018

Programa Gente em Primeiro Lugar
Lei Rouanet
Eventos Realizados
Espetáculo de dança – Novembro/2018

PRONAC nº 177730, aprovado em 27 de novembro de 2017

Programa Gente em Primeiro Lugar
Lei Rouanet
Eventos Realizados
Batizado de capoeira - Dezembro/2018

PRONAC nº 177730, aprovado em 27 de novembro de 2017

Programa Gente em Primeiro Lugar
Festival de cenas curtinhas– Junho/2019

Lei Rouanet
Eventos Realizados
PRONAC nº 177730, aprovado em 27 de novembro de 2017

Programa Gente em Primeiro Lugar
Bença – Setembro/2019

Lei Rouanet
Eventos Realizados
PRONAC nº 177730, aprovado em 27 de novembro de 2017

Programa Gente em Primeiro Lugar
Lei Rouanet
Eventos Realizados
PRONAC nº 177730, aprovado em 27 de novembro de 2017

Encontro de Artes Urbanas – Setembro/2019

Estação Cidadania –

Praça CEU
A Praça CEU atende 1.065 alunos, entre crianças, jovens, adultos e terceira idade, com oficinas
de Ballet Clássico, Jazz, Hip-Hop, Violão Flauta, Teatro, Artesanato, Capoeira, Caminhada Orientada,
Alongamento, Futsal, Basquete e Ginástica.
AÇÕES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER: 172 AÇÕES;
CINE TEATRO HERMÍNIO DE SOUZA SANTOS: 104 UTILIZAÇÕES;
EMPRÉSTIMOS DA QUADRA POLIESPORTIVA COM CESSÃO DE MATERIAIS: 1.800 AGENDAMENTOS PARA GRUPOS;
EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELA SALA DE LEITURA DO CEU: 500 EMPRÉSTIMOS;
EMPRÉSTIMOS DA QUADRA DE AREIA COM CESSÃO DE MATERIAIS: 600 EMPRÉSTIMOS;
TELECENTRO: 12.000 USUÁRIOS;
TÊNIS DE MESA: MAIS DE 12.000 USUÁRIOS;
UTILIZAÇÃO DO CEU PELAS ESCOLAS DA REGIÃO PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 02 ESCOLAS;
UTILIZAÇÃO DO CEU PELAS ESCOLAS DA REGIÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PEDAGÓGICA: 44 REUNIÕES;

Estação Cidadania –

Praça CEU
Vinculação de noticias em sites e jornais

Estação Cidadania – Praça CEU
Registro das atividades desenvolvidas na Praça CEU

Estação Cidadania –

Praça CEU
PONTO DE CULTURA
Em 13 de setembro de 2018, o
Ministério da Cultura, através da
Secretaria da Cidadania e da Diversidade
de Cultura, reconheceu a ACAV como
PONTO DE CULTURA, uma vez que a
entidade desenvolve e articula atividades
culturais
em
sua
comunidade,
contribuindo para o acesso, a proteção e
a promoção dos direitos da cidadania e
da diversidade cultural no Brasil.

Estação Cidadania –
PRÊMIO DE INICIATIVAS SOCIOCULTURAIS NAS
PRAÇAS CEUS

Praça CEU

Em 23 de julho de 2018, o Ministério da Cultura, através da Secretaria de Difusão e
Infraestrutura Cultural – SEINFRA, publicou edital para premiação das iniciativas socioculturais nos
Centros de Artes e Esportes Unificados – Praças CEUs.
A Praça CEU de Juiz de Fora/MG, gerenciada pela ACAV, se inscreveu em 04 (quatro) categorias,
sendo premiada nas seguintes:
o Promoção da educação e da formação artística e cultural, nas mais diversas linguagens: 2º LUGAR
o Promoção da interseção entre cultura, bem estar e saúde: 3º LUGAR
o Capacitação e qualificação para o trabalho, promoção do associativismo e da Economia Solidária:
3º LUGAR
o Iniciativas promovidas por jovens ou coletivos de jovens: 6º LUGAR

Estação Cidadania –
PRÊMIO DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO
ARTÍSTICA E CULTURAL, NAS MAIS DIVERSAS
LINGUAGENS

Praça CEU

Promoção da educação e da formação artística e cultural, nas mais diversas linguagens:
O CEU promove atividades de formação cultural e aprendizado através de oficinas e de ações
culturais que despertam a consciência crítica e a cidadania participativa, contribuindo para a superação das
desigualdades sociais e de todas as formas de discriminação, violência e opressão, com foco nas seguintes
áreas: artes cênicas, audiovisual, artes da palavra (literatura, livro e leitura, cordel, dramaturgia, lendas,
mitos, contação de histórias), artesanato, música, capoeira, danças urbanas, balé e jazz, patrimônio
material e imaterial, inclusão digital. Hoje são cerca de 650 pessoas regularmente matriculadas nas oficinas
culturais. Para além das atividades periódicas, o CEU promove ações e intervenções nas mais diversas
linguagens para promover um espaço de criação e com diversas possibilidade no território no qual está
inserido. Direta e indiretamente as oficinas e as ações conseguem atingir um público estimado em quatro
mil pessoas semanalmente.

Estação Cidadania –
PRÊMIO DE PROMOÇÃO DA INTERSEÇÃO
ENTRE CULTURA, BEM-ESTAR E SAÚDE

Praça CEU

Promoção da interseção entre cultura, bem estar e saúde:
O CEU promove atividades de lazer, esporte, promoção da saúde e prevenção das doenças, que considera a saúde em sua
dimensão cultural e recreativa, e abranger diversas faixas etárias e pessoas com deficiência, com o objetivo de promover a melhoria das
condições de saúde da população. Cerca de 700 pessoas estão regularmente matriculadas nas oficinas esportivas do CEU, dentre elas
ginástica, alongamento, futsal e basquete. Essas são atividades de enfrentamento a fatores de risco e vulnerabilidades, e promovem por
meio da educação popular em saúde, o acesso às ações e aos serviços de atenção integral à saúde, contribuindo para a proteção, o
tratamento e a recuperação dos agravos e das enfermidades, em conformidade com os preceitos éticos e peculiaridades socioculturais
quando se coloca os alunos adultos e terceira idade como ponto de partida. Para os alunos mais jovens que praticam as oficinas de esportes
do CEU, têm mais desenvolvimento na concentração, determinação e possuem uma capacidade de socialização maior . São muitas as
ações de saúde, bem estar, lazer e esporte que o CEU promove no equipamento, e mais de três mil pessoas utilizam esse espaço para esse
fim.

Estação Cidadania –
PRÊMIO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO,
PROMOÇÃO DO ASSOCITIAVISMO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Praça CEU

Capacitação e qualificação para o trabalho, promoção do associativismo e da Economia Solidária:
Atendendo a um dos propósitos do projeto CEU, propomos a realização de cursos de formação e qualificação profissional, o CAPACITACEU.
Dois cursos estão sendo executados, o de garçom e garçonete e o curso de cabeleireira, e são voltados para pessoas que trabalham em
residências, para alunos que desejam e pretendem seguir uma carreira autônoma ou apenas para uma qualificação para o mercado. Considerando
a necessidade de preparação dos alunos para o mercado formal de trabalho ou para atuarem como empreendedores, o conteúdo técnico dos
módulos contemplará noções sobre o tema de cada capacitação, e a prática profissional.
Nessa mesma linguagem, o CEU promove uma feira de artesanato para alunos da oficina de artesanato, bem como para moradores da
região norte. O evento é realizado mensalmente e está se consolidando no calendário de atividades da zona norte de Juiz de Fora, além de ser
uma feira que visa fomentar a economia solidária e gerar renda para os participantes, que variam a cada edição.

Estação Cidadania –
PRÊMIO DE INICIATIVAS PROMOVIDAS POR
JOVENS OU COLETIVOS DE JOVENS

Praça CEU

Iniciativas promovidas por jovens ou coletivos de jovens:
O CEU possibilita o protagonismo e a representatividade de ações e encontros socioculturais promovidos por
jovens em situação de vulnerabilidade social, que contribui para a redução da violência, a garantia de direitos, a participação
social e o empreendedorismo, levando em consideração a história, a cultura e as potencialidades do território onde estão
inseridos. Junto a gestão do CEU, os jovens se organizam através de rodas de conversa e discussões orientadas, assuntos
pertinentes às vivências do grupo , dando visibilidade ao pensamento e formação de opinião de uma das participantes. Essa
ação é fundamental para o reconhecimento da própria equipe sobre o poder modificador e multiplicador nesse processo de
empoderamento social vivenciado por elas.

https://www.youtube.com/watch?v=9DHOrzkXk0w

AÇÕES DE PROMOÇÃO DA
EDUCAÇÃO, DO LIVRO E DA
LEITURA

Estação Cidadania –

Praça CEU

“É tempo de leitura” – é uma ação de promoção de novos leitores para a sala de leitura do CEU. Um projeto que terá
peridiocidade mensal, e é uma das ações aprovadas no projeto “Diálogos para a Inclusão”, desenvolvido pelo Instituto
Diversitas Soluções Inclusivas, a partir do Programa Ibero-Americano de Bibliotecas Públicas (Iberbibliotecas). Vinculado
à Organização das Nações Unidas (Unesco), o Iberbibliotecas tem como objetivo promover o acesso livre e aberto à
leitura e informação para todos os cidadãos, através da criação de uma rede de cooperação ibero-americana no campo
das bibliotecas públicas.
“Escritores do Amanhã” – Voltada para o fomento à leitura e à escrita, a ação incentivará estudantes das escolas
públicas a escreverem correspondências que são trocadas entre os participantes do projeto, incentivando o mútuo
conhecimento e identificação de semelhanças e diferenças em planos, sonhos e expectativas. Além de promover
intercâmbio de experiências entre as instituições de ensino, o projeto constitui ferramenta lúdica para fomentar boas
práticas literárias.

ESCOLINHA DE VOLEIBOL

Estação Cidadania –

Praça CEU

A escolinha de voleibol acontece em parceria com o Clube Bom Pastor, com 02 turmas de 20
atendidos, em dois encontros presenciais semanais.

Projetos
Socioesportivos da
Os Projetos Socioesportivos da Secretaria de Esporte e Lazer atendem 1.149 crianças, jovens, SEL
adultos e terceira idade, nos seguintes Projetos:

Heróis do Futuro
JF Esporte e Cidadania
JF Lazer, Bom de Bola
Copas e Campeonatos
Núcleo de Avaliação Física
São 65 turmas em vários bairros da cidade.

JF esporte e cidadania
Bom de Bola

JF Lazer

Heróis do Futuro

Copas e Campeonatos

PROJETO “CÂMERA NA
MÃO, SKATE NO PÉ”

A oficina de audiovisual ocorre em parceria com o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Juiz de Fora, com 01 turma de 17 atendidos, com um encontro
presencial semanal com duração de 02 horas no Centro Cultural
Dnar Rocha.

A oficina de skate ocorre em parceria com o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Juiz de Fora, com 01 turma de 20 atendidos,
com um encontro presencial semanal com duração de 02
horas na Praça CEU.

acavgente@hotmail.com
Avenida Barão do Rio Branco, 2370 sala 1109
(32) 32129662

