Sobre o Selo Sou+JPA
O Selo Sou+JPA, é um título de reconhecimento concedido apenas a instituições de
relevante atuação em favor da comunidade, considerados os requisitos de
elegibilidade relacionados a ações de cidadania e de responsabilidade
socioambiental.
O Selo Sou+JPA é concedido em eventos públicos promovidos pelo JPA, eu te amo,
de grande porte, que acontecem trimestralmente em março, junho, setembro e
dezembro de cada ano e tem por objetivo condecorar publicamente cidadãos,
empresas e instituições de ensino engajadas e comprometidas com a ações em prol
do desenvolvimento sustentável do bairro e da melhoria da qualidade de vida das
comunidades local, prestando a elas a devida homenagem e dando publicidade ao
seu engajamento em benefício da coletividade e do planeta.
Os critérios de Elegibilidade ao Selo Sou+JPA:
Para fazer jus ao selo bronze, a Instituição deverá participar de campanhas do
JPA, eu te amo em favor da sustentabilidade ambiental, sobretudo em
gincanas para arrecadação e coleta de resíduos e ações de educação
ambiental, fomentando a participação ativa de seus membros, colaboradores,
professores, pais e alunos nessas ações.
Para fazer jus ao selo prata, a Instituição deverá ter sido condecorada
anteriormente com o selo bronze e participar de campanhas do JPA, eu te
amo, em favor da cidadania, incluindo campanhas de revitalização de
espaços públicos em estado de deterioração e abandono, fomentando a
participação ativa de seus membros, colaboradores, professores, pais e alunos
em ações de cuidados e limpeza de áreas públicas e na adoção de espaços
verdes urbanos públicos.
Para fazer jus ao selo ouro, a Instituição deverá ter sido condecorada
anteriormente com o selo prata e participar ativamente de campanhas do
JPA, eu te amo ou propor suas próprias ações, em favor da redução da
desigualdade social e equidade de raças e gêneros, incluindo campanhas de
ações de capacitação e geração de trabalho e renda, fomentando a
participação ativa de membros, colaboradores, professores, pais e alunos
nessas ações.
A Avaliação do mérito ao Selo:
A avaliação e julgamento do mérito ao selo é feita por, no mínimo, 5 (cinco) membros
do Conselho Consultivo e Deliberativo do JPA, eu te amo. Os membros do Conselho
Consultivo e Deliberativo do JPA, eu te amo, são nomeados pela Diretoria Executiva e
aprovados por maioria simples em Assembleia Geral para exercerem mandatos de 1
(hum) ano. É atribuição do Conselho estabelecer critérios de elegibilidade e julgar o
mérito de Cidadãos, Instituições Privadas e outras Organizações da Sociedade Civil, a
receber condecorações, menções honrosas, certificações e selos instituídos pela
Organização, de modo a presta-lhes homenagens por relevantes serviços prestados a
sociedade em prol do desenvolvimento social do bairro de Jacarepaguá e pela
melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade.
Saiba os Benefícios da Obtenção do Selo
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As pessoas e Instituições condecoradas com o Selo Sou+JPA, além de gozarem do
prestígio inerente ao selo de reconhecimento público por inequívoca atuação em
favor da sociedade e do planeta, se favorecerão com os seguintes benefícios:
Benefícios para os Cidadãos:
Construir uma sociedade com maior equidade social e justa;
Participar das reuniões do Conselho Consultivo e Deliberativo do JPA, eu te
amo, participando ativamente das decisões da iniciativa social pelo
desenvolvimento do bairro;
Ser reconhecido publicamente por seu engajamento em favor do bairro;
Obter benefícios exclusivos nos eventos e oficinas produzidos pelo JPA, eu te
amo, inclusive na sede da Casa de Cultura.
Benefícios para Empresas e Instituições:
Ter sua marca associada a ações de impacto social e ambiental de grande
relevância junto a sociedade;
Ser reconhecido publicamente por suas ações em eventos de grande porte e
publicidade do JPA, Eu te amo;
Ter sua marca exposta no site do JPA, Eu te amo gozando assim do prestígio
de participar de uma iniciativa social que promove o desenvolvimento do
bairro;
Benefícios para Escolas:
Ter sua marca associada a ações de impacto social e ambiental de grande
relevância junto a sociedade;
Ser reconhecida como Instituição de Ensino diferenciada de educação com
Responsabilidade social;
Ser reconhecida publicamente por suas ações em eventos de grande porte e
publicidade do JPA, eu te amo;
Ter sua marca exposta no site do JPA, Eu te amo gozando assim do prestígio
de participar de uma iniciativa social que promove o desenvolvimento do
bairro;
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