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É com grande satisfação que o Instituto ATIVA Brasil lança seu primeiro relatório 
público de atividades, que tem como objetivos a prestação de contas de serviços 
à comunidade, agradecimento aos parceiros e apresentação de resultados.

Mais um ciclo se encerra, e foram colhidos bons frutos. Durante o ano de 2012, 
ocorreu o lançamento do Programa Ativa Brasil, que ofereceu às entidades 
selecionadas recursos financeiros, divulgação em mídia e capacitação 
técnica visando à sustentabilidade social. Foram selecionadas 19 entidades, 
com base nos critérios de legalidade, reconhecimento público de atividades, 
qualidade, necessidade dos serviços prestados em sete estados brasileiros, 
sob enfoques variados: assistência social, crianças abrigadas, portadores do 
vírus da imunodeficiência humana (HIV), pessoas com deficiência, mulheres, 
adolescentes e crianças vítimas da violência, mulheres e crianças com câncer, 
educação e assistência ao idoso.

Outro programa que muito se destacou em 2012 foi o Projeto Praça ATIVA, 
direcionado à população de baixa renda, o qual levou arte, cultura, conhecimento 
e uma ciranda de serviços sociais (emissão de documentos, atendimentos 
preventivos à saúde e orientações sobre cuidados básicos com o bem-estar) 
para comunidade, em parceria com o poder público, iniciativa privada e Ministério 
da Cultura.

Para melhor transparência e parceria entre as partes 
interessadas, foram criados canais de relacionamento 
e comunicação com a reformulação do site do Instituto 
Ativa Brasil, integrando-o ao Facebook, Twitter e canal 
no Youtube.

Novos projetos foram criados e estão sendo 
implantados ao longo deste ano de 2013, a 
exemplo do Programa Escola Ativa, mostrando o 
crescimento da nossa instituição, assim como seu 
amadurecimento, e, consequentemente aumentando 
nossa responsabilidade.

Nas próximas páginas, você acompanhará os resultados 
conquistados em 2012 e o que planejamos para 2013.

Boa Leitura

Concretizando Sonhos
EDITORIAL
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A Associação Universidade ATIVA que no início de 2013 passou a se chamar 
Instituto ATIVA Brasil é uma organização de 3º setor com reconhecimento 
público e atuação destacada em todo o país.
Criada em 2005, há seis anos apoia a realização de um dos mais importantes 
projetos de utilidade pública realizados no Brasil, o “Circuíto Praça ATIVA 
Cultural - Cultura e Educação Para Ajudar a Transformar o Brasil”. O Praça 
ATIVA, que em 2013 iniciará a sua 7º edição seguida, circula o país realizando 
eventos gratuitos que utilizam elementos culturais para promover ações 
educacionais e atividades de lazer voltadas para moradores de regiões com alto 
índice de vulnerabilidade social.
Atualmente, entre os seus trabalhos sociais mais relevantes estão os programa 
s sociais desenvolvidos nos estados: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, 
Paraíba e Piauí. Com recursos provenientes de títulos de capitalização e 
seguindo uma regulamentação da SUSEP/Governo Federal, recebe benefícios 
dos resgates cedidos pelos compradores desses títulos e investe em projetos  
voltados para o desenvolvimento sustentável do 3º setor, apoiando instituições 
e entidades assistenciais em todos os estados onde atua.

PROGRAMAS 

SOCIAIS 

SUSTENTÁVEIS

2002
PROJETO UNIVERSITÁRIO NA PAZ
BELO HORIZONTE (MG)

2003
UNIVERSITÁRIOS NA LUTA CONTRA A FOME 
BELO HORIZONTE (MG)

PROJETO SOBERANIA 
BELO HORIZONTE (MG)

2004
CIRCUITO UNIVERSITÁRIOS NA PAZ
MINAS GERAIS

2005
CIRCUITO UNIVERSITÁRIOS NA PAZ
MINAS GERAIS

2006
PROJETO ATIVA CULT

ESPAÇO CULT SAVASSI

FESTIVAL DE BANDAS MINUETO

7ª MINI ONU PUC MINAS

VIÇOSA ROCK IN CONCERT
NICO LOPES VIÇOSA

2007
MINAS CLASSIC MOTOS

PRAÇA ATIVA – 1ª EDIÇÃO
BELO HORIZONTE (MG)

2008
NICO LOPES VIÇOSA

COPA MINUETO DE BANDAS – 2ª EDIÇÃO

PRAÇA ATIVA – 2ª EDIÇÃO
BELO HORIZONTE (MG)

2009
CORRIDA DA LUA CHEIA - 10 km

CARNAVAL MULTICULTURAL
NOVA LIMA (MG)

FESTA DO TRABALHADOR
NOVA LIMA (MG)

FESTA DE NOSSA SENHORA DO PILAR

PRAÇA ATIVA – 3ª EDIÇÃO
MINAS GERAIS

2010
PRAÇA ATIVA – 4ª EDIÇÃO
MINAS GERAIS

2011
PRAÇA ATIVA – 5ª EDIÇÃO
BRASIL

PROJETO BOM DE BOLA E LEGAL NA 
ESCOLA

PROGRAMA PIAUÍ CAP SOLIDÁRIO

PROGRAMA PARAÍBA CAP SOLIDÁRIO

PROGRAMA BAHIA DÁ CERTO

2012
PRAÇA ATIVA – 6ª EDIÇÃO
BRASIL

PROGRAMA AMAZONAS DA SORTE SOCIAL

PROGRAMA CAPIXABA CAP SOLIDÁRIO

PROGRAMA GOIÁS DA SORTE SOLIDÁRIO

A NOSSA HISTÓRIA
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PROGRAMA ATIVA BRASIL
OBRA SOCIAL CRISTO REI
VITÓRIA (ES)
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NOSSA MISSÃO

Defender os direitos sociais e a cidadania com foco em programas e 
projetos educacionais que estimulem a construção de uma sociedade 
mais justa, inclusiva e sustentável, buscando uma melhor distribuição 
de renda e prosperidade econômica com responsabilidade social e 
ambiental.

PROGRAMA ATIVA BRASIL
CASA VHIDA
MANAUS (AM)

MISSÃO
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PROGRAMA ATIVA BRASIL
APAE 
CAMPINA GRANDE (PB)
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• Desenvolver e realizar programas e projetos 
sociais voltados para regiões com alto índice de 
vulnerabilidade social, integrando e mobilizando 
lideranças comunitárias, autoridades civis, órgãos governamentais 
e iniciativa privada;

• Divulgar e estimular atividades e projetos voltados para o 
empreendedorismo social e a geração de renda alternativa através 
de políticas sociais baseadas no desenvolvimento sustentável de 
comunidades com baixo I.D.H.;

• Estimular e incentivar ações que promovam a conscientização 
ambiental, práticas sustentáveis, preservação de recursos naturais 
e proteção ao meio ambiente;

• Realizar campanhas voltadas para promoção de saúde e bem 
estar, estimulando melhorias na qualidade de vida e contribuindo 
para uma melhor autoestima da população em geral.

PROGRAMA ATIVA BRASIL
CASA FREDERICO OZANAM
TERESINA (PI)

OBJETIVOS
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
INSTITUTO ATIVA BRASIL

PRESIDENTE
Christiano Rocco Carneiro

Christiano Rocco Carneiro

COORDENAÇÃO GERAL
Kátia Rocha Brasileiro

GESTÃO DE PROJETOS
Danielle Terra

ACESSORIA JURÍDICA
Geraldo G. Oliveira e Alves

OAB/MG 64.564

ACESSORIA CONTÁBIL
Emmerson Bandeira Bernardino

CRC/MG 63.325

CONSELHO 
DIRETOR

CONSELHO 
FISCAL

PROGRAMAS 
SOCIAIS

PROGRAMAS 
EDUCACIONAIS

TESOUREIRO
Rodrigo Lopes Bastos

Vander Alvarenga Pereira

PROJETOS REGIONAIS
Kamylla Marques

COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA
Mariana Passos
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TRANSFORMAÇÃO

Programas 
ambientalmente 

corretos, 
economicamente 

viáveis e socialmente 
justos

Repasse de recursos, 
tecnologia e 

conhecimento

FORTALECER 
O 3º SETOR

Projetos itinerantes de 
circulação nacional

INCENTIVAR A 
CULTURA E A 
EDUCAÇÃO

GERAR 
SUSTENTABILIDADE
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CIRCUITO PRAÇA ATIVA CULTURAL
PINDAMONHANGABA (SP)
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6 anos

60 
eventos

485 
apresentações artísticas

7.980 
colabor

a

    dor
es

220mil participantes

e um 
único 
objetivo:

 
Transformar o Brasil 
através da Cultura, 
Educação e 
Bem-estar Social.

1 ideia
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CIRCUITO PRAÇA ATIVA CULTURAL
PINDAMONHANGABA (SP)
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Realizado há seis anos, o Praça Ativa Cultural é um projeto que visa conectar as 
pessoas a atividades educativas e atitudes sustentáveis, através da realização de 
eventos ambientalmente corretos, economicamente viáveis, socialmente justos e 
culturalmente diversos, democratizando desta forma o acesso à cultura.

Nestes seis anos de experiência, foram realizados mais de 60 eventos e, para 
isto, foram utilizados 7.980 colaboradores, gerando oportunidades de trabalho e 
renda para todas essas pessoas. Vale destacar que este é um evento de grande 
receptividade pública, haja vista que, no período, houve a participação de mais 
de 200 mil pessoas, com 8.858 documentos emitidos, 7.200 atendimentos de 
orientação na área da saúde, distribuição de 50 mil livros educativos e 4.855 
apresentações artísticas.

Atualmente, o projeto está em sua 7ª edição e circula as principais regiões do 
Brasil, realizando eventos culturais que integram ações educacionais a atividades 
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CIRCUITO PRAÇA ATIVA CULTURAL
PINDAMONHANGABA (SP)
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de lazer e incentivam as pessoas a estabelecer uma vida mais saudável e 
sustentável.

Os eventos são gratuitos e realizados em praças, parques ou praias, localidades 
de fácil acesso para a população em geral.

Sua marca é a inovação, pois contribui para impulsionar a economia criativa, 
incentivar o empreendedorismo social e proporcionar experiências únicas e 
marcantes para todos os envolvidos em sua realização.

Como se trata de um evento de grande porte, a marca da responsabilidade 
do Instituto Ativa Brasil está presente –  portanto, apesar de os eventos serem 
gratuitos, há um rigoroso controle de acesso, a fim de garantir a entrada apenas do 
público máximo permitido pela estrutura disponível. São eventos que respeitam 
todas as disposições do artigo 27 do decreto no  5.761/06, o qual dispõe sobre 
as garantias de acessibilidade a pessoas com deficiência, idosos e gestantes.

Em cada Praça Ativa solicita-se um alvará para liberação do local de realização, 
junto aos órgãos e autoridades competentes. Os equipamentos oferecidos ao 
público passam sempre por um rígido controle de qualidade e avaliação prévia, 
com assinatura de laudos e RTs por parte dos engenheiros responsáveis. Os locais 
de realização são delimitados por grades de contenção, e a entrada do público 
é controlada e monitorada por uma equipe de vigilância particular, amparada 
por policiais militares. Os eventos respeitam todas as normas e legislações de 
segurança. Também se disponibiliza serviço de limpeza do local antes, durante e 
após a realização de todas as atividades.
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2008
2009

6 anos de 
experiência

60 eventos 
realizados

7.980 

colaboradores

8.858 
documentos 

emitidos

485 

apresentações 

artísticas

+ de 200 mil 
participantes

7.200 atendimentos 
com orientaão de 

saúde

50 mil livros 

educativos 

distribuídos

2007
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2012

2011

2010

485 

apresentações 

artísticas

50 mil livros 

educativos 

distribuídos
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PROGRAMA ATIVA BRASIL
ASILO DE VITÓRIA
VITÓRIA (ES)
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O programa Ativa Brasil nasceu da necessidade de apoio e promoção de ações 
sociais desenvolvidas em diversos estados do Brasil, as quais carecem de 
reconhecimento e  divulgação, além de apoio financeiro. 

Verificamos a necessidade de valorização da cultura local em muitos municípios, 
além de resgatar trabalhos realizados pelas entidades do terceiro setor, as quais, 
muitas vezes, têm pouca visibilidade e passam por dificuldades financeiras, 
assim como pela falta de recursos humanos para realizar suas atividades.

O programa foi iniciado com apoio em recurso financeiro 
e divulgação na mídia das ações, como também foram 
e são propostas estratégias de atuação das entidades 

em suas comunidades.

Aos poucos percebemos 
a importância de 
valorizar e divulgar 
boas práticas, 
apoiar iniciativas de 
qualidade e estimular 
o desenvolvimento 
institucional de cada 
entidade.

O Brasil é um país diverso e rico em 
saberes. Apoiar entidades e suas 
práticas de desenvolvimento social 
foi o primeiro passo do Programa 

Ativa Brasil para estimular e promover o desenvolvimento 
social, o qual estabeleceu parceria de um ano, renovável por mais 12 meses, 
mediante avaliação de desenvolvimento dos marcos presentes nos contratos 
vigentes.

 Entre seus trabalhos mais relevantes estão os programas sociais desenvolvidos 
nos estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santos, Goiás, Paraíba e Piauí, através 
de recursos do resgate dos títulos de capitalizações da Sul América Capitalização 
S.A. (SULACAP) e da APLUB Capitalização –  benefícios estes provenientes dos 
resgates cedidos pelos compradores, conforme regulamentação da SUSEP/
Governo Federal, possibilitando o investimento em diversas áreas (saúde, 
educação, esporte), beneficiando 7.430 usuários diretos em sete estados 

AMAZONAS

Lar da 
Esperança 

Fundação
Ivan Assunção 

Santiago

PIAUÍ

PARAÍBA

Instituição Beneficente

Conceição Macêdo

BAHIA

ESPÍRITO SANTO

Casa
Lar

WSB

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA MULHER
CONSUELO NASSER

CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

DR. HENRIQUE SANTILLO

GOIÁS

Como o Programa ATIVA Brasil 
ajuda a transformar o nosso país
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brasileiros e apoiando 19 organizações não governamentais.

Além de fornecer suporte financeiro às instituições, durante 12 meses, também 
foi realizada a veiculação semanal de VTs sociais em canais abertos, com o intuito 
de divulgar matérias de cunho social relacionadas aos trabalhos desenvolvidos 
pelas entidades conveniadas e informar dados bancários das instituições, como 
forma de ampliar o cadastro de doadores – desta forma colocando em evidência 
os trabalhos sociais realizados em toda a rede de cidadania, criada pelo vínculo 
entre o Instituto Ativa Brasil e o SULACAP/APLUB.

Outra forma de apoio prestado foi a disponibilização de orientação e o auxílio 
a entidades que precisavam de regularização da documentação de registro e 
funcionamento, permitindo, assim, a habilitação para recebimento de novos 
recursos financeiros, sobretudos aqueles provenientes de convênios públicos 
municipais, estaduais ou federais –   desta forma levando-as a cumprir  o princípio 
da legalidade necessário para o desenvolvimento de atividades sociais.

Também foram desenvolvidos websites institucionais para as entidades que não 
dispunham desta importante ferramenta de divulgação, por meio da qual foram 
disponibilizadas informações detalhadas e atualizadas sobre o funcionamento, 
a missão, objetivos  e compromissos da entidade.

Para acompanhamento e administração deste programa social, o Instituto Ativa 
Brasil contou com o apoio de profissionais especializados e parceiros que 
realizaram o monitoramento das atividades e necessidades, por região e perfil 
das entidades, buscando o desenvolvimento e a criação de metodologia de 
valorização das entidades e a participação ativa da comunidade.

PROGRAMA ATIVA BRASIL
CRER
GOIANIA (GO)
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Alguns números que ajudam 
a entender a abrangência do 

Programa ATIVA Brasil

Nosso Público
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Atendimentos
Número de atendimentos realizados pelas Entidades 

beneficiadas pelo Programa Ativa Brasil
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Balanço Patrimonial

Faturamento
Receita Líquida..............................................................................

Resultado Financeiro
Receitas Financeiras ...................................................................
Despesas Financeiras .................................................................

Benefícios Concedidos - Gratuidade
Assistência Social ........................................................................
Esportivo ........................................................................................
Ambiental .......................................................................................
Saúde .............................................................................................

Despesas com Pessoal ..............................................................

Despesas Tributárias ...................................................................

Despesas da Sede ......................................................................

Resultado Operacional Básico .........

Variações Patrimoniais Líquidas......

Superávit do Exercício ..................................

Resultado Operacional ................................

R$ 4.091.456,54

R$ 8.484,91

R$ -2.231.798,98

R$ -815,36

R$ -20.000,00
R$ -195.000,00
R$ -15.000,00

R$ -10.943,74

R$ -16.867,09

R$ -1.271.887,48

R$ -1.299.698,31

R$ 2.799.517,78

R$ 337.718,80

R$ 2.791.878,23

R$ 977.662,43

R$ 0,00

R$ -440.759,92

R$ -179,20

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ -120,00

R$ -517.634,09

R$ -517,754,09

R$ 459,729,14

R$ 18.969,32

R$ 459.908,34

2012 2011
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PROGRAMA ATIVA BRASIL
CASA VHIDA
MANAUS (AM)
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ATIVO

ATIVO CIRCULANTE CAIXA

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

BANCOS E APLICAÇÕES

NÃO CIRCULANTE

CAPTAÇÃO

CAPTAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

TÍTULOS A RECEBER



www.institutoativabrasil.org.br RELATÓRIO ANUAL 201233 www.institutoativabrasil.org.br

PASSIVO

FORNECEDORES NACIONAIS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

IMPOSTOS A RECOLHER

CONTAS A PAGAR

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

RECURSOS DE PROJETOS
LEI ROUANET

PATRIMÔNIO SOCIAL

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

PASSIVO CIRCULANTE
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PROGRAMA ATIVA BRASIL
CASA VHIDA
MANAUS (AM)
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O Amazonas é um estado de grande riqueza natural e cultural e de instituições 
muito comprometidas com o desenvolvimento local. 

Neste estado, o programa social Amazonas Dá Sorte Social apoia o Lar das Marias 
e a Casa Vhida, entidades reconhecidas pela realização de trabalhos sociais e 
pela luta contínua para a melhoria da qualidade de vida das comunidades e 
públicos aos quais presta serviços.

AMAZONAS
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Inaugurada em janeiro de 2006, a Associação de Apoio às Mulheres Portadoras 
de Câncer –  Lar das Marias – foi fundada pela médica oncologista dra. 
Adelaide Portela, em parceria com amigos e voluntários, diante das dificuldades 
encontradas pelas pacientes em dar continuidade ao tratamento por falta de 
recursos financeiros, local para ficar em Manaus, ou por não ter acompanhante 
no decorrer da terapêutica. 

O Lar das Marias é uma entidade sem fins lucrativos, sem vínculo político ou 
religioso, mantida através de doações e prestação de serviços de voluntários e 
colaboradores. Tem como atividade principal a hospedagem gratuita de mulheres 
portadoras de câncer e suas acompanhantes. Isto ocorre após passarem pelo 
processo de avaliação do serviço social da Fundação Centro de Controle de 
Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON), a fim de receberem o auxilio 
necessário e iniciarem o tratamento.

O serviço prestado pelo Lar das Marias busca atender  necessidades específicas 
a cada paciente. Por outro lado, a equipe de voluntários e colaboradores sabe 
do valor da atenção, carinho e respeito que os pacientes devem receber, 
principalmente nesta situação de fragilidade e vulnerabilidade na qual se 
encontram. Pensando nisso, são desenvolvidas atividades de entretenimento. 
Durante a hospedagem, elas podem cuidar de plantas, costurar e realizar outras 
atividades comuns a uma dona de casa, desta forma fazendo-se jus ao nome 
Lar das Marias. 

Atualmente, a instituição possui capacidade de atender no máximo 24 pessoas, 
entre elas 12 pacientes e 12 acompanhantes. Oferece cinco refeições diárias, 
realizando acompanhamento médico, social e psicológico, disponibilizando 
terapia ocupacional através de oficinas de artesanato, além de promover 
passeios que possibilitam às pacientes conhecerem zoológicos, shoppings, 
praças e áreas de lazer. 
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Fundada em 17 de dezembro de 1999, a 
Associação de Apoio à Criança com HIV 
teve início no envolvimento de um grupo 
de profissionais da área da saúde com o 
atendimento a crianças portadoras do HIV, no 
Instituto de Medicina Tropical do Amazonas. 
Essas crianças vinham de famílias muito 
carentes e somente os medicamentos não 
eram suficientes para atender a suas inúmeras 
necessidades. 

A partir daí, um grupo de voluntários, iniciou 
uma distribuição de leite, numa tentativa de 
ajudar a melhorar as condições nutricionais 
dos pacientes. No entanto, devido ao crescente 
número de crianças e falta de melhores 

condições no instituto para este tipo de atendimento, surgiu a ideia de se criar 
um ambiente propício para as doações. Com esta proposta em mãos, foi-se 
em busca de um local adequado, desta feita um antigo sobrado, o qual foi 
prontamente cedido pela Prefeitura da cidade para este fim. 

Com a casa já assegurada, foi então constituída legalmente a organização não 
governamental denominada Associação de Apoio à Criança com HIV (AACH) – 
Casa Vhida. 

Com a crescente demanda, foi construída uma nova sede, em julho de 2014, 
a qual conta com uma infraestrutura especialmente preparada para abrigar as 
crianças, oferecendo salas de aula, 

miniquadra de esportes, área de atendimento médico equipada, consultório 
odontológico e psicológico, refeitório amplo, sala de dança e lazer além de 
quartos separados por gênero e faixa etária.
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PROGRAMA ATIVA BRASIL
OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE
SALVADOR (BA)
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A Bahia destaca-se pela qualidade das ações culturais, sincretismo, pluralidade 
e diversidade. Muitas entidades atuam fortemente em parceria com o 
Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes – CMDCA, para 
desenvolvimento das políticas públicas e serviços de qualidade voltados para a 
criança e o adolescente.

No estado da Bahia, O Instituto Ativa Brasil criou o Programa Social “Bahia Dá 
Certo”. 

Nesta primeira etapa, as instituições escolhidas foram as Obras Sociais Irmã 
Dulce (OSID), a qual promove atendimento médico-hospitalar, consultas 
nas mais diversas especialidades, pesquisa, educação fundamental e ensino 
profissionalizantes; e a Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), 
que tanto atende crianças portadoras do vírus HIV como  oferece casa-abrigo, 
reinserção e mobilização social. Ambas são beneficiadas com divulgação na 
mídia e ajuda financeira durante a execução do convênio.

 Sortedá
B a h i a

Instituição Beneficente

Conceição Macêdo

BAHIA
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A história da instituição começa em 1949, 
quando irmã Dulce abriga seus primeiros 70 
doentes no galinheiro do Convento das Irmãs 
Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe 
de Deus. Em 1959, nasce no local a Associação 
Obras Sociais Irmã Dulce. A primeira década 
foi marcada pelo apoio voluntário de médicos e 
amigos e pelas peregrinações de irmã Dulce em 
busca de alimentos, remédios e doações para 
seus pobres e doentes. 

A partir da criação do Albergue Santos Antônio, 
em maio de 1960, o trabalho da freira alcança 
visibilidade e é reconhecido. Na década de 
1970, ciente da importância da continuidade da 
missão junto ao corpo médico, irmã Dulce inicia 
o projeto de criação das residências médicas.    

Em 1983, ocorre a inauguração do novo Hospital 
Santo Antônio, ampliando para mil o número 
de leitos da instituição, com atendimentos em 
saúde, assistência social e educação.

Atualmente o Hospital Santo Antônio oferece atendimento ambulatorial, cirúrgico 
e UTI, além de ser uma fonte de aprendizagem para médicos residentes. Outro 
serviço oferecidoé o de fisioterapia.

Há também investimento em atendimento pediátrico, no Hospital da Criança, 
o qual possui 102 leitos, e no Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP), Centro de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (Centrinho) e o Centro de Acolhimento 
e Tratamento de Alcoolistas (CATA).

Na área educacional, o Centro Educacional Santo Antônio atende a 600 crianças, 
oferecendo ensino fundamental e profissionalizante, refeições, assistência 
médica e odontológica, material didático e assistência à família. 

 Sortedá
B a h i a
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A Instituição Beneficente Conceição 
Macedo (IBCM) é uma organização 
sem fins lucrativos, fundada em 
1989, que atua na prevenção do 
HIV/aids e também oferece apoio às 
pessoas que convivem com o vírus. 

Promove assistência aos moradores de ruae acompanhamento a gestantes 
soropositivas, a fim de evitar que os neonatos contraiam o vírus durante o 
parto; oferece creche em horário integral para crianças soropositivas, além de 
desenvolver continuamente pesadas campanhas em combate à discriminação 
dos portadores do HIV/aids.

As principais frentes de atuação do IBCM são: 

• Casa abrigo, que mantém o custo de dez famílias carentes ao pagar o 
aluguel e as despesas com água e luz.

• Creche: atendimento diário de 70 crianças soropositivas, as quais recebem 
reforço escolar, três refeições e acompanhamento médico. 

• Reinserção social: desenvolvimento de cursos de artesanato, atividades 
culturais, pedagógicas, entre outras. 

Mobilização social: participação do Fórum Baiana de ONGs – Aids, entre outras 
ações de mobilização social de combate e prevenção ao HIV/aids.

Instituição Beneficente

Conceição Macêdo

 Sortedá
B a h i a



www.institutoativabrasil.org.br RELATÓRIO ANUAL 201245 www.institutoativabrasil.org.br



www.institutoativabrasil.org.brRELATÓRIO ANUAL 2012 46www.institutoativabrasil.org.br

PROGRAMA ATIVA BRASIL
ASILO DE VITÓRIA
VITÓRIA (ES)
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O Capixaba Cap Solidário teve início, com a solenidade de lançamento do programa 
social, em outubro de 2012, quando se acordou  parceira entre o Instituto Ativa Brasil 
e as primeiras organizações selecionadas no estado do Espírito Santos, a saber: 

Lar Walter Souza Barcellos, situado em Vila Velha, o qual atende e acolhe crianças 
em situação de vulnerabilidade social proporcionando moradia, alimentação, saúde, 
educação, lazer e segurança; 

Obra Social Cristo Rei, localizado em Cariacica, que há 87 anos  atende crianças e 
adolescentes em situação de risco social no bairro do São Francisco, onde participam 
de oficinas de música, informática, artes, dança, esportes e recebem refeições; e 

Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada de Vitória, que tem como finalidade a 
proteção, assistência moral e material à velhice necessitada, socorrendo-a, asilando-a 
e promovendo recursos indispensáveis a seu bem-estar. 

Todas as entidades selecionadas desenvolvem seus trabalhos conforme o princípio da 
legalidade, estão cadastradas nos órgãos competentes e são reconhecidas perante 
a sociedade.

Além dos recursos financeiros doados, as organizações não governamentais recebem 
suporte e acompanhamento regular de suas atividades sociais, assim como se 
disponibiliza espaço no programa televisivo do Capixaba Cap para aumentar o rol de 
apoiadores.

ESPÍRITO SANTO

Casa
Lar

WSB
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A Casa Lar Walter Souza Barcellos 
é uma instituição de terceiro setor 
sem fins lucrativos composta por 15 
pessoas, entre profissionais liberais, 
empresários, donas da casas, que, 
desde 1996, vêm orientando e 
abrigando menores carentes.

Tem como conceito precípuo 
resgatar a criança e o adolescente em 
condição de risco social, promovendo 
a reintegração ao convívio em 
sociedade, com formação humana 
nas dimensões familiar, religiosa, 
educacional, esportiva e profissional, 
sendo um meio eficaz na redução 
da violência e na luta contra as 
diferenças que afetam a sociedade.

Casa
Lar

WSB
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 A história da Obra Social Cristo Rei teve início em 1924, quando foi idealizada 
pelo padre Leandro Dello’Homo. Naquela época, a instituição recebia o nome de 
“Orfanato Cristo Rei” e atendia, em regime de internato, a crianças e adolescentes 
do gênero masculino. 

Com o passar dos anos, as políticas públicas específicas para crianças e 
adolescentes foram ganhando novos rumos e se consolidaram em 1990, com 
a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz: “[...] toda 
criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária [...]”.

Desta perspectiva, em 1999 a instituição deixou de atuar em regime de internato 
para desenvolver um trabalho socioeducativo com as famílias do mesmo perfil 
que até então eram assistidas, ou seja, famílias que estivessem passando por 
algum tipo de risco, mas assumindo, perante a sociedade, seu papel de cidadão 
de direito e deveres.

Logo, a Obra Social Cristo Rei tem por missão garantir às crianças e aos 
adolescentes um ambiente onde se sintam amados, seguros e responsáveis e 
propiciar que desenvolvam atividades visando sua cidadania.
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Criada em junho de 1940, pelo major 
João Punaro Bley, na cidade de Vitória, 
a Sociedade de Assistência à Velhice 
Desamparada, também conhecida 
como Asilo de Vitória, é uma entidade 
civil, beneficente e sem fins lucrativos, 
revestida de personalidade jurídica de 
direito privado. 

O Asilo dos Velhos de Vitória tem como 
objetivo principal tomar a seu cargo a 
proteção, assistência moral e material 
à velhice necessitada, socorrendo-a, 
asilando-a e promovendo recursos 

indispensáveis a seu bem-estar.

Esta instituição iniciou suas atividades no Colégio do Carmo, fazendo a princípio 
visitas domiciliares. Em virtude das dificuldades, resolveu o interventor, ora fundador, 
doar o terreno, com uma área de 10.032,00 m², no Recanto da Ilha Monte Belo, tendo 
como único imóvel um velho barracão, que, após adaptado, abrigou inicialmente 
17 idosos. No período entre 1940 e 2004, o velho imóvel sofreu várias reformas, 
ampliações e adaptações, constituindo-se, hoje, no prédio central da instituição. 
Outros imóveis foram sendo construídos e anexados ao prédio central, totalizando 
uma área útil construída de 3.620,00 m², que permite abrigar, confortavelmente, em 
suas 93 enfermarias, de acordo com as normas dos órgãos fiscalizadores, idosos 
de ambos os gêneros, carentes, em regime de internato.

Todos os serviços são gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de 
clientes, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo CNAS (Conselho 
Nacional de Assistência Social).
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PROGRAMA ATIVA BRASIL
CRER
GOIANIA (GO)
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A parceria entre o Instituto Ativa Brasil e o título de capitalização Goiás Dá Sorte 
permitiu a criação do programa Goiás Dá Sorte Solidário, o qual foi lançado no 
final do ano de 2012.

Dando continuidade ao trabalho já desenvolvido em outros cinco estados 
brasileiros através do Projeto Ativa Brasil, o Goiás Dá Sorte Solidário celebrou 
convênios com duas entidades: Associação Goiana de Integralização e 
Reabilitação (AGIR) e Centro de Valorização da Mulher (CEVAM), as quais foram 
selecionadas de acordo com critérios e regimentos do plano assistencial nacional 
do Projeto Ativa Brasil, além de atender algumas metas estabelecidas pela ONU 
até 2015. 

Com o convênio constituído, além das doações mensais de recursos financeiros, 
são fornecidas consultorias administrativas, divulgação em mídia e suporte 
contínuo às entidades sociais e assistenciais goianas selecionadas.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA MULHER
CONSUELO NASSER

CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

DR. HENRIQUE SANTILLO

GOIÁS
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A AGIR é uma entidade de personalidade jurídica de direito privado e fins não 
econômicos, qualificada como Organização Social (OS), nos termos da Lei 
Federal no 9.637/98 e Lei Estadual n  15.503/05, a qual reinveste no  Centro de 
Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilho (CRER) todo recurso angariado 
por intermédio do contrato de gestão com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 
ou, ainda, de doações recebidas – possibilitando  sua manutenção, inovação e 
ampliação dos serviços prestados à sociedade.

O CRER é um dinâmico hospital que oferece atendimento humanizado e 
especializado em reabilitação a pessoas com deficiência física e/ou auditiva, 
exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Quando inaugurado, o Centro contava com uma estrutura física de 8.983,83m2 
e, hoje, estão em funcionamento novos 16.964,08 m2 de edificações construídas 
com recursos próprios da AGIR, distribuídas em 32 consultórios, 20 leitos de UTI, 
8 salas cirúrgicas, 71 leitos de internação, ginásios de reabilitação, laboratório 
de marcha e uma central de materiais e esterilização, entre outros. 

CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

DR. HENRIQUE SANTILLO
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Inaugurado há aproximadamente 
30 anos por iniciativa da sra. 
Consuelo Nasser, visando proteger 
e amparar mulheres vítimas de 
violência doméstica, com o passar 
dos anos o CEVAM também 
passou a atender crianças e 

adolescentes agredidos, abusados, ou abandonados, desenvolvendo trabalhos 
de recuperação, reabilitação e cultural.

Nesta instituição apoiada pelo Projeto Ativa Brasil, são atendidas mais de 80 
pessoas, entre mulheres, crianças e adolescentes, e são praticados projetos 
que buscam melhorias para a qualidade de vida destas pessoas tão fragilizadas 
e machucadas, sendo os principais:

• Programa Casa Abrigo Nove Luas: atendimento a mulheres, crianças e adolescentes em 
situação de violência, assegurando abrigo e apoio psicossocial, jurídico e pedagógico.

• Programa Renascer: incentivo a mulheres vítimas de violência para que registrem 
ocorrência policial. Fornecimento de informações básicas relacionadas a prática do sexo 
mais seguro e prevenção da DST/aids. O programa garante também uma atenção maior 
aos participantes do Programa Casa Abrigo Nove Luas.

• CEVAM Itinerante: apoio a mulheres que não sabem dos seus direitos, a fim de que possam 
superar as situações de crise e carência em que se encontram, através de palestras e 
distribuição de cartilhas, fôlderes e jornal, como forma de educar e prevenir contra a 
violência doméstica.

• Projeto Anjo da Guarda:  parceria entre o CEVAM e o Juizado da Infância e da Juventude, 
por meio da qual a sociedade poderá apadrinhar uma criança atendida pelo CEVAM através 
de apoio financeiro à criança – incentivando-a nos passos escolares, comprando roupas 
ou brinquedos, oferecendo apoio profissional (médico e odontológico) e\ou emocional.
No caso deste último, o “anjo da guarda” fica incumbido de passear com a criança aos 
finais de semana, nas férias ou em qualquer outro momento, integrando-a na sociedade e 
oferecendo-lhe um pouco de amor e carinho.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA MULHER
CONSUELO NASSER
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PROGRAMA ATIVA BRASIL
CRECHE AMIGUINHOS
JOÃO PESSOA (PB)
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Na Paraíba, o Instituto Ativa Brasil criou o programa social Paraíba CAP Solidário. 
Esse programa consiste na criação de uma “rede de cidadania” que prevê a 
celebração de convênios anuais, com doações mensais de recursos financeiros 
para diversas entidades assistenciais locais.

Neste estado, foram selecionadas, para o primeiro ano de existência do programa, 
as seguintes entidades: Creche Amiguinhos (apoio a crianças); Hospital Padre 
Zé (atendimento à população em geral, mas com foco no apoio a idosos); e, 
nas cidades de João Pessoa e  Campina Grande, a instituição APAE–Campina 
Grande (apoio a pessoas deficientes).

PARAÍBA
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Foi fundada em 1990, na cidade de João Pessoa, ao 
ser verificada a inexistência de uma entidade com o 
objetivo de abrigar as crianças de uma comunidade 
extremamente carente, mais precisamente a região do 
Baixo Roger – que, em sua maior parte, sobrevive da 
cata de material para reciclagem. 

A partir 1996, a Creche Amiguinhos passou a ser 
denominada Associação Creche Amiguinhos, tendo 
sido acolhida pela Igreja Nossa Senhora da Conceição, 
sob a liderança do padre Francisco de Assis dos 
Santos Azevedo, passando a funcionar em um prédio 
da Diocese. 

Atende a 70 crianças em situação de risco, na faixa etária  entre 8 meses  e 
5 anos, de segunda-feira a sexta-feira, das 7hs30 às 17 horas. A instituição 
fornece-lhes quatro refeições diárias, as quais constituem, muitas vezes, a única 
fonte de alimentação, sendo o ambiente da creche, não raro,  o ambiente mais 
saudável para os pequeninos e até para as crianças maiores. 

Pelo seu trabalho perante a sociedade, há uma grande procura por vagas por 
parte da comunidade, o que acabou gerando uma lista de espera.
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O Instituto São José (ISJ), entidade mantenedora do Hospital Padre Zé, foi 
fundado em 19 de março 1935 pelo cônego José da Silva Coutinho.

Com seu crescimento, observou-se que grande parte dos que ali procuravam 
abrigo precisavam de tratamento médico.Logo, padre Zé preocupou-se em criar 
uma entidade que pudesse proporcionar acolhimento médico. Surgiu, então, no 
Bairro de Mandacaru, a Casa de Apoio, que acolhia todos os doentes vindos de 
todos os municípios paraibanos.

Foi então que o acadêmico de medicina Genival Montenegro Guerra, tendo ido ao 
instituto para visitar uma sua comadre, conterrânea de Alagoa Grande, deparou-
se com um quadro preocupante. Eram 250 seres humanos  em pavilhões onde 
o único critério de triagem era “mulheres e crianças para um lado e homens para 
outro”. As mais diversas moléstias alinhavam-se num mesmo recinto.
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Em face da situação,  Genival procurou José Coutinho e lhe propôs revolucionar 
aquele “depósito de doentes”. Com a aquiescência do diretor, ele começou a 
agir. Fundou a Comissão de Proteção e Amparo ao Indigente (COPEAI), com a 
ajuda dos colegas de faculdade Josvaldo Rodrigues de Ataíde, Ricardo Antonio 
Rosado Maia, Lúcia Guedes Pereira Montenegro, Pedro Coutinho de Moura, 
Álvaro Veloso Bessa, Gilberto Trigueiro, Bolivar Leite Coutinho e outros. Este 
foi o embrião que gerou, posteriormente, o  Hospital Padre Zé, fundado a 25 de 
agosto de 1965.

Atualmente, o Hospital Padre Zé atende cerca de 40 mil pessoas, entre internações, 
consultas médicas em diversas especialidades e realização de exames.
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A APAE–Campina Grande foi criada na Semana do Excepcional em 1982, por um 
grupo de pais. Apesar de ser totalmente legalizada, não viu concretizado seu projeto. 

Somente em setembro de 1993, quando duas pediatras, pais, profissionais e 
amigos reuniram-se com a intenção de criar um grupo de apoio aos pais de recém-
nascidos é que se descobriu a existência da documentação da APAE, e o grupo 
assumiu o desafio de fazer a instituição funcionar como alternativa de atendimento 
sociopsicopedagógico a este segmento da sociedade, proporcionando atendimento 
a cerca de 400 deficientes. 

Tem como principais atendimentos síndrome de Down e paralisia cerebral; e, 
em menor número, outras síndromes genéticas.  Para o pleno funcionamento da 
APAE, é necessária uma grande equipe multiprofissional, na qual estão presentes 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pedagogos, além de voluntários como médicos 
geneticistas e familiares de pacientes.

São realizadas ações de sustentabilidade como oficinas de cozinha, artes 
e horticultura, a fim de  fazer frente ao custo dos  pacientes. Também são 
desenvolvidas atividades de 
leitura e  equoterapia, nas quais 
são estimulados a interação 
com animais, a afetividade e o 
estímulo psicomotor.

A entidade tem como lema: 
“Prevenção da deficiência, 
reabilitação funcional, 
educação, profissionalização, 
inclusão através da arte, dança 
e esporte, dando ênfase ainda à 
defesa dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Necessidades 
Especiais – PPNE”.
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PROGRAMA ATIVA BRASIL
LAR DA ESPERANÇA
TERESINA (PI)
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O programa social Piauí Cap Solidário teve início no ano de 2011, com a definição 
do projeto a ser desenvolvido naquela base. Possuindo como premissas o apoio 
ao idoso, à criança com câncer, à pessoa com deficiência, ao portador do vírus 
HIV e a promoção do esporte.

Para o primeiro ano de existência do Piauí Cap Solidário, foram selecionas as 
entidades: Casa Frederico Uzanam (apoio a idosos); Lar da Esperança (apoio a 
portadores do vírus HIV); Lar de Maria (apoio a crianças com câncer); e SOADF 
(apoio a pessoas deficientes).

Além disso, o Instituto Ativa Brasil investiu também na criação de uma nova 
organização, a Fundação Ivan Assunção Santiago, cujo objetivo é oferecer 
um maior amparo e representatividade para a comunidade de Usina Santana, 
localizada no bairro Jardim Europa, onde, há um ano, realiza-se o projeto “Bom 
de Bola e Legal na Escola”. 

Esta nova fundação, assim como as demais, também receberá apoio financeiro 
mensal durante período mínimo de 12 meses.

Lar da 
Esperança 

Fundação
Ivan Assunção 

Santiago

PIAUÍ
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A Casa Frederico Ozanam é uma entidade 
sem fins lucrativos, de caráter beneficente, 
eminentemente voltada para a assistência 
social ao idoso carente. 

Em seu espaço, abriga e atende 36 
idosos, oferecendo-lhes amparo à saúde, 
acompanhamento psicológico, terapia 
ocupacional, entre outras atividades. 
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Lar da Esperança
O Lar da Esperança é uma associação não governamental, que há 23 anos 
acolhe as mais diversas pessoas – atualmente 21 portadoras do vírus HIV –, 
promovendo seu tratamento e proteção. Em sua estrutura, conta com o trabalho 
de um voluntariado que proporciona que as atividades sejam desenvolvidas 
plenamente.

Com o apoio do Instituto Ativa Brasil, foi possível regularizar a entidade, desta 
forma habilitando-a a buscar outras fontes de doações, junto a órgãos das 
esferas municipal e estadual.
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Inaugurada em junho de 2000, o Lar de Maria ampara crianças carentes 
portadoras de câncer e seu responsável, provenientes do interior do Piauí e de 
outros estados, durante o tratamento oncológico em Teresina. 

A entidade oferece hospedagem, alimentação, material de higiene pessoal, 
roupas, calçados, brinquedos, cestas de alimentos, auxílio para aquisição de 
medicamentos, passagens, atividades socioeducativas e lazer. Esta unidade de 
atendimento funciona como um ponto de apoio para o paciente em Teresina, 
trazendo enormes benefícios a todos aqueles que dela necessitam durante o 
tratamento e contribuindo para a elevação da autoestima dos pacientes. 

Durante o processo de tratamento a que estão submetidos, o Lar de Maria não 
gera qualquer tipo de ônus para os pacientes e seus acompanhantes. .

Suas atividades são desenvolvidas com o apoio de 60 voluntários e de 
funcionários, possibilitando, assim, o atendimento a 100 crianças com demandas 
de atendimento diversificadas.
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O objetivo da iniciativa é oferecer  maiores amparo e representatividade para a 
comunidade de Usina Santana, no Bairro Jardim Europa, onde, há um ano, realiza-
se o projeto “Bom de Bola e Legal na Escola”, atendendo 150 crianças/jovens em 
situação de risco.

Por intermédio da parceria com o Instituto Ativa Brasil, foi possível regularizar esta 
entidade, assim como construir uma nova sede para o desenvolvimento de suas 
atividades sociais, permitindo desta forma a realização de cursos, oficinas e palestras, 
que logo permitiram que se tornassem visíveis os benefícios trazidos à comunidade.

Fundação Ivan Assunção Santiago
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A Sociedade de Apoio ao Deficiente Físico 
(SOADF), fundada em 3 de março de 
1983, foi a primeira entidade filantrópica 
a atuar no segmento de inclusão social 
das pessoas portadores de necessidades 
especiais.

Atende cerca de 200 pacientes por 
mês, através de atividades diversas: 
atendimentos nas áreas de fisioterapia, 
fonoaudiologia, acupuntura, educação 
física, além de outras atividades voltadas 
a estimular o desenvolvimento motor de 
jovens e adultos  –  oficinas de tecelagem, 
pintura, artesanato, trabalhos manuais e 
aulas de reforço escolar. 
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PARCEIROS INSTITUCIONAIS

PARCEIROS SOCIOCULTURAIS
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O Paraíba CAP junto ao Instituto ATIVA Brasil tem contribuído substancialmente para a melhoria e grandes avanços em relação ao bem estar de nossa creche.

O Instituto ATIVA Brasil é um parceiro valoroso que contribui relevantemente para a manutenção de nossas atividades que beneficiam centenas de famílias, especialmente aquelas em situação de moradias nas ruas e que convivem ou vivem com HIV/AIDS. Parabenizamos pela manutenção do Programa Bahia dá Certo que divulga ações beneficentes de Entidades baianas. A IBCM reconhece e agradece pela parceria e apoio. Vida longa ao Instituto Ativa Brasil!!!

Sr. presidente do Instituto ATIVA Brasil, Sr. Christiano Rocco, vimos 

agradecer veementemente o apoio proporcionado por V. Sa. através da 

instituição que representa em parceria com o Piauí CAP no sentido de 

nos incentivar na busca ativa de trabalhar a socialização e viabilizar 

os projetos que hoje desenvolvemos em prol do desenvolvimento econômico 

e social em nossa comunidade. Esperamos continuar firmes com o 

propósito de transformação das ações que se encontram em projeto que 

logo amanhã sejam palpadas pelas realizações que iremos desbravar 

junto aos menos favorecidos e esquecidos do nosso Piauí.

José Mendonça
Diretor Financeiro da Creche Amiguinhos - João Pessoa (PB)

Alfredo Dorea e Equipe IBCM
Salvador (BA)

Marlon Araújo de Souza
Fundação Ivan Assunção Santiago - Teresina (PI)

“Nosso objetivo com o Praça Ativa Monsanto é levar cultura e educação 
ambiental a locais que têm pouco acesso a esse tipo de atividade e, assim, 
contribuir para o desenvolvimento social das regiões onde a empresa está 
presente”.

 Isabela De Marchi
Coordenadora de Sustentabilidade da Monsanto - São Paulo (SP)

DEPOIMENTOS
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NOSSOS 
PROJETOS EM
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O ”Programa Escola ATIVA – A Transformação Começa Aqui!”, desenvolvido pelo Instituto Ativa 
Brasil, é uma ferramenta para a contribuição à reflexão sobre valores e atitudes voltados para a 
sustentabilidade, incluindo a educação ambiental no cotidiano escolar.

Este projeto tem como principal objetivo sensibilizar e estimular a formação de conceitos e atitudes 
voltados para a melhoria nas relações entre a comunidade e o meio ambiente, tendo como público-
alvo educadores e alunos da rede pública de ensino, em várias regiões do país.

Para isso, foi elaborado um material didático específico composto por uma Cartilha do 
aluno e um Guia de atividades para o educador. Com base neste material, oferece-se 
aos profissionais da educação um workshop denominado “Agente Multiplicador para a 

Educação Ambiental”, com duração de 8 horas. Após essa atividade, promove-se, durante quatro 
dias seguidos, um trabalho para inserção direta dos conhecimentos de educação ambiental 
adquiridos pelos educadores na sala de aula e no ambiente escolar, tendo como base alunos na 
faixa etária entre 9 e 10 anos. No fechamento das atividades, é realizada uma exposição pública de 
todas as atividades oferecidas durante a semana.

O programa ainda conta com um blog que funciona como ferramenta de divulgação e integração 
entre as escolas participantes. O Programa Escola Ativa permanece de segunda-feira a domingo 
em todas as cidades atendidas pelo projeto, desenvolvendo as atividades citadas acima.

Assim, educadores e alunos se tornarão agentes 
multiplicadores para a educação ambiental e poderão 
iniciar a transformação – não somente na escola, mas 
por onde passarem –, sensibilizar para a conscientização  
e transmitir  novos conceitos de  sustentabilidade. 
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Além da avaliação continuada, com o intuito de sempre melhorarmos nossas 
atividades, temos como perspectivas a implementação da Revista Ativa Brasil, 
na qual constará informações diversificadas sobre os trabalhos que estamos 
desenvolvendo, matérias de cunho social, mantendo desta forma nossos 
parceiros atualizados e semeando a cultura tão prezada por nós.

Iremos em breve realizar o 1º Encontro de Práticas Sociais do Programa Ativa 
Brasil, onde serão reunidas todas as entidades conveniadas, anteriormente 
apresentadas, a fim de que possam trocar experiências sociais, recebam 
orientações de como ficarem sempre regulamentadas perante experiências 
sociais e recebam orientações que auxiliem a manter a sua regulamentação 
junto as órgãos fiscalizadores. Pensando ainda no melhor desenvolvimento 
das organizações que fazem parte da nossa rede, temos como objetivo para 
2013 a realização de workshops e palestras sobre captação de recursos com a 
finalidade de fortalecer o 3o setor e deixá-lo cada vez mais sustentável.

PERSPECTIVAS
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