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Palavra do Presidente
Posicionada atualmente entre as 10 maiores organizações do terceiro setor do país, o Instituto ATIVA Brasil
possui convênios com 28 ONGs e vem promovendo
melhorias em diversas outras entidades assistenciais
espalhadas pelo país. Em 2013 investiu cerca de 5
milhões de reais em projetos culturais e programas
sociais e até o final de 2014 espera ampliar esse número através de novos investimentos que serão direcionados para treinamentos e capacitações das organizações que integram a sua rede.
Com oito anos de atuação, o Instituto ATIVA já beneficiou mais de 100 mil pessoas nos estados de Minas Gerais, Amazonas, Bahia, Alagoas, Bahia, Espírito
Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, dentre outros. O apoio às ONGs é fruto de um trabalho de
arrecadação de recursos junto a várias empresas do
setor privado, e além do repasse de verbas, o Instituto
oferece às entidades apoiadas a capacitação de profissionais, organização de documentos, treinamentos,
workshops, entre outros benefícios.
Uma das grandes dificuldades das ONGs no Brasil é a
gestão financeira e administrativa, pois a maioria atua
de forma amadora, não possui recursos para contratação de profissionais qualificados e depende quase
que totalmente da atuação de voluntários. São desenvolvidas ações que visam contribuir para implementação de um modelo de gestão e consequentemente,
uma melhor administração dessas instituições.
ONGs e OSCIPs são cada vez mais atuantes junto à
sociedade, e muitas vezes assumem a responsabilidade de minimizar problemas que são negligenciados

pelo poder público. Dados do último Censo do IBGE
mostram que existem mais de 500 mil ONGs e OSCIPs
no país. Graças à atuação inovadora do Instituto, que
consiste em fomentar iniciativas desenvolvidas por
outras entidades em várias regiões do país, os resultados são cada vez mais surpreendentes.

ra eficaz de aumentar o número de doadores pessoa
física para as causas apoiadas nos “Momentos de
Cidadania” do Instituto Ativa Brasil. Salienta-se, que
no ano de 2013 mais de trinta instituições distintas
àquelas conveniadas já foram apoiadas com mídias
sociais.

O Programa ATIVA Brasil que foi implantado em todos
os estados onde o Instituto Ativa Brasil atua, abrange diversas áreas propiciando um melhor acolhimento
para crianças, adolescentes, idosos, portadores de
HIV, portadores de necessidades especiais, pessoas
em situação de vulnerabilidade social e outros segmentos da sociedade.

Entre os projetos educacionais que são realizados
pelo Instituto, destaca-se o Escola ATIVA, que realiza atividades multidisciplinares em escolas públicas
localizadas em regiões de alta vulnerabilidade social.
Nessa ação, são realizadas atividades de socialização
e conscientização ambiental junto com alunos e educadores, por meio de workshops, atividades extracurriculares e distribuição de cartilhas especialmente
desenvolvidas para cada um desses públicos. A ideia
é que os participantes se tornem multiplicadores do
conhecimento e compartilhem o aprendizado na sua
região

O Instituto Ativa Brasil é articulado no sentido de
acompanhar e orientar regularmente as instituições
que apoia, fortalecendo o terceiro setor ao repassar
recursos, tecnologia e conhecimento para as ONGs,
sempre mantendo o foco na sustentabilidade e moldando os projetos para que eles sejam ambientalmente corretos, economicamente viáveis e socialmente
justos. Essa é a transformação social que o Instituto
Ativa Brasil espera e acredita.
O Instituto ATIVA desenvolve também estratégias inovadoras para conseguir beneficiar um número cada
vez maior de entidades. Deste modo semanalmente
são veiculadas mídias sociais em canal de televisão
aberta semanalmente, as quais possibilitam visibilidade tanto a Instituições conveniadas, quanto àquelas
que necessitem de divulgação, haja vista que uma
das principais dificuldades do terceiro setor é angariar
fundos, desta forma o marketing social é uma manei-

O Instituto Ativa Brasil também apoia a realização do
Praça Ativa Cultural, 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 em áreas públicas. São promovidas ações em todo o Brasil, nas quais são integradas
cultura, lazer, e ciranda de serviços (emissão de documentos e orientações de saúde). É um evento de
grande receptividade pública com participação de
mais 250 mil pessoas.
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História
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

2002
PROJETO UNIVERSITÁRIO NA PAZ BELO HORIZONTE (MG)

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

2007
MINAS CLASSIC MOTOS
PRAÇA ATIVA – 1ª EDIÇÃO - BELO HORIZONTE (MG)

2008

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.

2011
PRAÇA ATIVA – 5ª EDIÇÃO - BRASIL
PROJETO BOM DE BOLA E LEGAL NA ESCOLA
PROGRAMA PIAUÍ CAP SOLIDÁRIO

NICO LOPES VIÇOSA

PROGRAMA PARAÍBA CAP SOLIDÁRIO

PROJETO SOBERANIA - BELO HORIZONTE (MG)

COPA MINUETO DE BANDAS – 2ª EDIÇÃO

PROGRAMA BAHIA DÁ CERTO

2004

PRAÇA ATIVA – 2ª EDIÇÃO - BELO HORIZONTE (MG)

2012

CIRCUITO UNIVERSITÁRIOS NA PAZ - MINAS GERAIS

2009

2005

CORRIDA DA LUA CHEIA - 10 km

PROGRAMA AMAZONAS DA SORTE SOCIAL

CARNAVAL MULTICULTURAL - NOVA LIMA (MG)

PROGRAMA CAPIXABA CAP SOLIDÁRIO

FESTA DO TRABALHADOR - NOVA LIMA (MG)

PROGRAMA GOIÁS DA SORTE SOLIDÁRIO

CIRCUITO UNIVERSITÁRIOS NA PAZ - MINAS GERAIS

2006
PROJETO ATIVA CULT
ESPAÇO CULT SAVASSI
FESTIVAL DE BANDAS MINUETO
7ª MINI ONU PUC MINAS

PRAÇA ATIVA – 6ª EDIÇÃO - BRASIL

FESTA DE NOSSA SENHORA DO PILAR
PRAÇA ATIVA – 3ª EDIÇÃO - MINAS GERAIS

2010
PRAÇA ATIVA – 4ª EDIÇÃO - MINAS GERAIS

2013
PRAÇA ATIVA – 7ª EDIÇÃO
PROGRAMA CARIMBÓ DA SORTE SOLIDÁRIO

VIÇOSA ROCK IN CONCERT
NICO LOPES VIÇOSA
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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.
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Objetivos

•

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.

11
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Demonstrativo, por segmento, dos valores do auxílio
prestados às instituições e público em geral.

Valores aplicados no ano de 2013 (R$)
1.445.640

3.053.776

1.489.636
70.000

48.000

500

Social

DoaçÕes
Diretas

Esporte

Ambiental

Cultural

Total

Para atender aos seus objetivos a Entidade realiza
ações de apoio às instituições e o público com maior
vulnerabilidade social, apoiando nos campos social,
cultural, esporte e educacional por meio de contribuições diretas, patrocínios em eventos, implantação de
programas sociais, esportivos, educativos e culturais,
doações feitas diretamente as instituições.
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Demonstrativo analítico das entidades
beneficiadas com as doações diretas.

Piauicap

Associação Judo Expedito Falcão

10.620,00

Associação Chuteira de Outro

9.000,00

Fudação Ivan Santiago

31.000,00

Associação Lar da Esperança

18.588,63

AAPPE - Associação dos Amigos e Pais de Pessoas
Especiais

9.000,00

Associação Lar de Maria

20.000,00

Centro de Cooperação Social Dom Bosco

9.000,00

Frederico Ozanam

12.000,00

Centro Socio Educativo Deus Proverá

9.000,00

Cestas Basicas

17.036,14

Casa da Velhice Luiza de Marillac

9.000,00

Projeto Social Superação
SOADF
AJEF
Amazonas da
Sorte
Bahia da Sorte

Capixabacap

Paraibacap

Goias da Sorte

2.500,00

3.378,04
15.259,30
1.000,00

Associação de Apoio a Criança com HIV

140.000,00

Associação de Apoio as Mulheres portadoras de Cancer

140.000,00

Associação das Obras Sociais Irmã Dulce

60.000,00

Instituto Beneficiente Conceição Macedo

60.000,00

Associação Nosso Lar

45.000,00

Obra Social Cristo Rei

45.000,00

Sociedade de Assistencia a Velhice Desamparada

54.000,00

Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais

30.000,20

Creche Amiguinhos

46.253,77

Instituto São josé

27.000,00

Hospital Pedré Zé

15.000,00

APAE Campina Grande

18.000,00

Associação Folc. Unidos dos Bairros Ciranda

13.000,00

Agir Associação Goiania de Reabilitação e Readaptação

90.000,00

Centro de Valorização da Mulher

Alagoas
da Sorte

Carimbó da
Sorte

Associação Voluntariado a Oncologia

210.000,00

Casa da Sopa - AMIDIFAE

220.000,00

Instituto Paraiso Impar

15.000,00

Apae

15.000,00

Associação Reabilitar com Amor
Sede

5.000,00

Associação Jaibense de Apoio ao Menor

30.000,00

Instituto de Educação e Cidadania - IEC

6.466,00

Instituto Compartilhar

11.800,00

Tupi Football Club

70.000,00

Instituto Socio Cultural Ecologico do Brasil

48.000,00

Praças Ativas

1.362.873,95

CAP

1.489.636,08

SEDE

1.564.139,95

PRAÇAS ATIVAS
TOTAL

0,00
3.053.776,03

100.000,00
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Dados do Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2013
Instituto Ativa Brasil
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em milhares de reais)

ATIVO

2013

2012

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa
Outros créditos

Total do ativo circulante

PASSIVO

2013

2012

Financiamentos aquisição de Imobilizado

899.861

-

Fornecedores

805.443

1.572.491

Obrigações Tributarias

22.548

27.602

Outras Trabalhistas

12.651

3.059

Outras Obrigações

677.400

487.672

2.417.903

2.090.824

Superavit

713.091

222.379

Total do patrimônio liquido

713.091

222.379

3.130.994

2.313.203

CIRCULANTE

1.656.934

409.275

444.430

1.894.047

2.101.364

2.303.322

Total do passivo circulante

ATIVO NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Imobilizado

Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO

14

1.029.630

1.029.630

3.130.994

9.880

9.880

2.313.202

TOTAL DO PASSIVO

Instituto Ativa Brasil

Balanço Patrimonial

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

Ativo
circulante

Ativo
Não

Ativo
total

Passivo
Circulante

Passivo
Não

Passivo
Total

2013
2012
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Demonstração dos Resultados

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em milhares de reais)
2013

2012

4.259.086

1.466.155

Despesas com pessoal

(55.063)

(10.944)

Despesas tributárias

(4.143)

(8.793)

Despesas da sede

(2.339.798)

(1.279.060)

Resultado Operacional

1.860.082

167.358

(3.539)

6.768

1.856.543

174.126

261.531

149.444

(1.445.640)

(14.050)

Esportivo

(70.000)

(20.000)

Ambiental

(500)

(195.000)

Cultural

(48.000)

0

Superavit do Exercicio

553.934

94.519

Receita liquida

Despesas operacionais

Resultado financeiro
Variações Patrimoniais Liquidas

Beneficios concedidos / Obtidos - Gratuidades

Obtidos
Assistencia Social

16
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Demonstração dos Resultados

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

Receita
Líquida

Despesas
com Pessoal

Despesas
Tributárias

Despesas
da Sede

Resultado
financeiro

Obtidos

Assistência
Social

Esportivo

Ambiental

Cultural

2013
2012
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Renúncia fiscal

Renúncia fiscal obtida pelo fato do Instituto Ativa Brasil ser classificado com uma
Organização Sem Fins Lucrativos, o valor
da renúncia foi aplicada em benefício das
instituições, pessoas e projetos sociais
que o Instituto vem ajudando.

207.705,83

149.442,86

Ativo
circulante
Pis/cofins - 2012
Pis/cofins - 2013
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Variação da Renúncia

O Instituto Ativa Brasil se qualifica como uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos e
econômicos, constituída na forma da Lei 9.790 de 3 de
março de 199, conforme definido em seu estatuto social, e atende aos requisitos da legislação para fruição
da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro líquido
(CSLL), considerando o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos artigos 12 e 15 da Lei nº 9.532 de 10
de dezembro de 1997.

Receita Total

Renúncia Fiscal

4.466.792,30

207.705,83

Renúncia Fiscal - 4%

Em relação à contribuição social para Programa de
Integração Social (PIS), o Instituto está sujeito ao recolhimento da contribuição calculada sobre a folha de
salários à alíquota de 1%, conforme disposto no inciso
IV do artigo 13 da Medida Provisória nº 2.158-35 de 24
de agosto de 2001.
Para a Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), ainda que o Instituto esteja
caracterizado como contribuinte à alíquota de 7,6%,
conforme disposto na Lei 10.833 de 29 de dezembro de
20013, não há incidência da referida contribuição sobre
as receitas relativas às atividades próprias do Instituto,
conforme o estabelecido no inciso X do artigo 14 da
Medida Provisória nº 2.158-35 de 24 de agosto de 2001.
Quanto às contribuições previdenciárias, a entidade recolhe de acordo com o previsto na Lei 8.212/91, não
gozando de isenção ou imunidade.

Receita Total - 96%

19

Relatório - Anual - 2013

RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ASSISTIDAS PELO INSTITUTO ATIVA BRASIL

PERÍODO JUNHO 2013 – JUNHO 2014
Número de Instituições assistidas em 2012: 16
Número de Instituições assistidas em 2013: 31
Público beneficiado em 2012: 5.232
Público beneficiado em 2013: 6.202
ÁREA DE ATUAÇÃO
Instituição para longa
permanência de idosos
NOME
Casa Frederico Ozonam
Casa para Velhice Luiza de Marillac
Sociedade de Assistência
a Velhice Desamparada

ÁREA DE ATUAÇÃO
Instituição de acolhimento de
criança e adolescente

NÚMERO

PÚBLICO ASSISTIDO

03

156

ÁREA DE ATUAÇÃO
Instituição para acolhimento
de mulheres vítimas de violência
NOME

ESTADO
Piauí

36

Alagoas

35

Espírito Santo

85

NÚMERO

PÚBLICO ASSISTIDO

04

279

Centro de Valorização da
Mulher Consuelo Nasser

ÁREA DE ATUAÇÃO
Educação

PÚBLICO ASSISTIDO

01

60

ESTADO
Goiás

60

NÚMERO

PÚBLICO ASSISTIDO

04

445

NOME

ESTADO

Centro de Cooperação Dom Bosco

Alagoas

150

Espírito Santo

150

Paraíba

45

Pernambuco

100

NOME

ESTADO

Centro Sócioeducativo Deus Proverá

Alagoas

12

Obra Social Cristo Rei

Casa Lar Walter Souza Barcellos

Espírito Santo

15

Creche Amiguinhos

Lar do Nenen

Pernambuco

23

Projeto Estrela Guia

Pernambuco

229

Creche Comunitária
Nossa Senhora da Boa Viagem

20

NÚMERO

Instituto Ativa Brasil

ÁREA DE ATUAÇÃO

NÚMERO

PÚBLICO ASSISTIDO

Esporte

04

810

NOME

ESTADO

Chuteira de Ouro

Alagoas

120

Tupi Futebol Clube

Minas Gerais

150

Vôlei em Rede – Núcleo Lagoa Santa
/ MG

Minas Gerais

180

Fundação Ivan Assunção Santiago

Piauí

100

Centro de Artes Maciais Sarah Menzes

Piauí

160

ÁREA DE ATUAÇÃO
Pessoa com deficiência

NÚMERO

PÚBLICO ASSISTIDO

Pessoa com câncer

02

224

NOME

ESTADO

PÚBLICO ASSISTIDO

05

1.592

NOME

ESTADO

Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais

Alagoas

500

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / BH

Minas Gerais

400

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / CG

Paraíba

400

Minas Gerais

150

Piauí

142

NÚMERO

PÚBLICO ASSISTIDO

02

106

Inpar Equoterapia
Sociedade de Apoio ao Deficiente
Físico

ÁREA DE ATUAÇÃO

NÚMERO

ÁREA DE ATUAÇÃO
Pessoa portadora do vírus HIV
NOME

ESTADO

Associação de Voluntariado de Apoio à
Oncologia

Pará

100

Instituto Beneficente Conceição Macêdo

Bahia

70

Lar de Maria

Piauí

100

Lar da Esperança

Piauí

21

Amazonas

24

Casa Vhida

Amazonas

15

Lar das Marias

ÁREA DE ATUAÇÃO

NÚMERO

PÚBLICO ALVO

Saúde

03

2530

NOME

ESTADO

Obras Sociais Irmã Dulce

Bahia

130

Centro de Reabilitação e Readaptação
Dr. Henrique Santilho

Goiás

1200 / ano

Paraíba

1200 / ano

Hospital Padre Zé
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INCENTIVAR A
CULTURA E A
EDUCAÇÃO

Projetos
itinerantes
de circulação
nacional

FORTALECER
O 3º SETOR

Repasse de
recursos,
tecnologia e
conhecimento

GERAR
SUSTENTABILIDADE

Programas
ambientalmente
corretos,
economicamente
viáveis e
socialmente justos

TRANSFORMAÇÃO
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PROGRAMA ALAGOAS DÁ SORTE SOLIDÁRIO

O estado de Alagoas, apesar de suas belezas naturais atrativas aos turistas, é o mais pobre do Brasil, logo apresenta diversos problemas socioeconômicos. Desta forma, o Instituto Ativa ciente das
necessidades daquele estado, buscou no primeiro
momento selecionar cinco instituições de credibilidade pública, e que necessitassem de apoio em
algum dos requisitos: mídia, captação de recursos,
e regularização de documentação. Desta forma, foram selecionadas a Associação dos Amigos e Pais
de Pessoas Especiais (AAPPE), a qual é referencia
na região Nordeste na habilitação e reabilitação da
pessoa com deficiência, em destaque a auditiva;
Centro de Cooperação Dom Bosco, o qual desenvolve ações nas áreas científica, educacional, cultural, esportiva, recreativa, e pastoral; Centro Educativo Deus Proverá, que promove o acolhimento
de crianças e adolescente na faixa etária dos seis
aos onze anos, que se encontrem em situação de
risco social e / ou pessoal; Associação Chuteira de
Ouro, a qual promove a inclusão social de crianças
e adolescentes dos seis aos dezessete anos por
meio do esporte, educação,e acompanhamento
social; e a Casa para Velhice Luiza de Marillac, a
qual presta assistência integral a idosas em situação de vulnerabilidade social.

ALAGOAS

25
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Breve histórico das Instituições apoiadas pelo Programa Alagoas Dá Sorte Solidário

Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais – AAPPE
A Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais
(AAPPE) é um Centro Especializado em Reabilitação Física,
Intelectual e Auditiva, fundado em 1987, sendo referencia na
região Nordeste, em destaque dentro do estado de Alagoas,
um dos mais pobres da Federação, no tratamento, reabilitação e capacitação para o mercado de trabalho do deficiente
auditivo e das múltiplas deficiências.
Sua área de atuação é abrangente. Presta serviços na educação complementar para surdos; ensino e interpretação da
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; atividades esportivas
e culturais de integração entre surdos e ouvintes; formação
/ capacitação de profissionais surdos e ouvintes para atuação na área da surdez; qualificação básica de surdos para
ingresso no mercado de trabalho; atendimento clínico nas

áreas de pediatria, clínica geral, otorrinolaringologia, neuropediatria, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e
estimulação precoce.
Como Centro de Referência, a AAPPE auferiu convênio com
o Mistério de Saúde, desta forma oferecendo aos seus usuários o ciclo completo de atendimento dentro do próprio
Centro, sendo oferecido aos pacientes assistidos: consulta
inicial, realização de exames, análise dos resultados obtidos, diagnóstico da patologia médica, tratamento individualizado, inclusive com órtoses, próteses, e aparelhos aditivos,
permitindo desta forma a reabilitação com melhor qualidade.
Ressalta-se ainda, que a AAPPE entende a importância do
desenvolvimento emocional de seus pacientes, e com este
intuito possui um calendário festivo definido, a fim de au-

mentar a interação família-instituição. O Instituto Ativa Brasil
sensível a esta realidade, e através do Programa Alagoas
Dá Sorte Solidário, dentro do espaço cedido do programa
domingueiro do Alagoas Dá Sorte, vem divulgando estes
eventos, como forma de divulgar as atividades desenvolvidas pela AAPPE de uma forma mais prezável, tornando o
trabalho da Instituição mais conhecido, e consequentemente aumentando o número de parceiros (doadores).
Mediante o convênio com o Instituto Ativa Brasil foi possível realizar a aquisição de um carro. Este será utilizado na
realização de visitas e atendimento clínicos domiciliares na
cidade interiorana de Santana do Ipanema – Al, como também serão beneficiados usuários de dez municípios circunscricionais.

Associação Chuteira de Ouro
A Associação Chuteira de Ouro assiste aproximadamente 100 crianças e adolescente na faixa etária dos
10 aos 17 anos, moradores de áreas de alto indicie de
vulnerabilidade social, busca a inclusão social através
do esporte. Tem como proposta precípua o esporte
como salvador de vidas, devido o aumento de crianças
e adolescentes usuários de drogas ilícitas, praticantes
de atos infracionais.
É oferecido acompanhamento social e a inserção dos
adolescentes assistidos nos cursos profissionalizantes
oferecidos pelo SENAC – AL,com o intuito qualificar estes jovens para o mercado de trabalho.

contratada pelo Instituto Ativa Brasil, também estão
sendo veiculados em programa televisivo as atividades
desenvolvidas pela Associação Chuteira de Ouro, com
a finalidade de promovê-la perante o grande público,
angariando novos beneficiários, e mostrando a importância de se investir e divulgar o Terceiro Setor.
Em defluência do convênio firmado com o Instituto Ativa Brasil foi viabilizado o aluguel de uma sede para o
Chuteira de Ouro, a qual está em processo de reforma,
Edvânio Jatobá, presidente da Associação, ressalta:
“Os sonhos começam a criar formar e se tornar realizada, agradeço a confiança do Instituto Ativa Brasil”.

Além da assessoria prestada pela assistente social
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Casa Para Velhice Luiza de Marillac

A Casa Para Velhice Luiza de Marillac promove o acolhimento institucional, desde 1958, a 35 senhoras, dos
60 aos 111 anos, e tem por missão a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana nos âmbitos da saúde física e mental através da assistência material, moral, intelectual, social e
espiritual as idosas atendidas.
Buscando o melhor acompanhamento das abrigas, a Direção da Casa Para Velhice Luiza de Marillac periodicamente promove reuniões multiprofissionais, integrando, desta
forma a equipe de saúde, onde está presente: médico,
fisioterapia, enfermagem, psicologia e serviço social.
O setor de serviço social da Casa Luiza de Marillac,
tenta resgatar, fortalecer, e preservar os vínculos familiares, através do acompanhamento social, visitas
domiciliares, relatórios mensais das atividades desen-

volvidas, relatório social individual, reuniões técnicas,
orientação social aos idosos e familiares.
Ressalta-se a importância da parceria com Instituto Ativa Brasil para melhorias dos espaços físicos da
Casa Para Velhice Luiza de Marillac, para manutenção
e compras de matérias de primeira necessidade, como
medicamentos.
Através das doações do Instituto Ativa Brasil foi viabilizada a construção e compra de equipamentos para
Sala de Atividades Múltiplas, a qual permite a realização de atividades pelos profissionais de saúde, como
fisioterapeuta, provendo a melhoria da qualidade de
vida das residentes.

Centro de Cooperação Dom Bosco
O Centro de Cooperação Dom Bosco, fundado em
2006, atende crianças de 08 anos até o jovem adulto – 25 anos, desenvolve diversas atividades voltadas
para a disciplina; debates sobre temas atuais, os quais
discursam sobre a realidade da comunidade onde atua;
além de oferecer oficinas voltadas para o empreendedorismo, e arte cênicas. Estes projetos são desenvolvidos por jovens voluntários, e são construídos e direcionados com base na pedagogia de Dom Bosco.
O Centro de Cooperação Dom Bosco, desenvolve projetos de grande valia social, a saber: Projeto Oratório – promoção de ações de desenvolvimento social,
educativo, religioso, cultural e afetivo para cerca de
80 crianças e adolescentes com idades entre 08 e 14

28

anos; Projeto Pé de Palco – estimulação do diálogo e
lazer através do teatro, com o objetivo de reduzir riscos
sociais, nesta é aprendido sobre a construção de personagens, figurinos, cenas; Projeto Guia – voltado para
o público com faixa etária entre 14 e 18 anos, consiste
na orientação de jovens através palestras sobre diversos temas, entre eles uso de substâncias psicoativas,
violência, novos conceitos de família, valores humanos,
entre outros assuntos que estimulem a construção de
projeto pessoal de vida; Projeto Casa da Inteligência
– são atendidos jovens entre 15 e 25 anos, tem por objetivo buscar difundir conhecimentos relacionados ao
empreendedorismo, construir parcerias para capacitação profissional e proporcionar espaços para troca de

experiências - profissionais; Projeto Amigos da Casa
– ações de mobilização que garantem a funcionalidade
dos projetos do Centro de Cooperação Dom Bosco e o
atendimento social de seus beneficiários.
Além do apoio financeiro, o Instituto Ativa Brasil tem
contribuído de forma ativa na divulgação e apresentação do Centro de Cooperação Dom Bosco. A doação
financeira contribuiu para pagamento de funcionário,
manutenção dos lanches dos participantes, que é uma
forma de estimular e dar continuidade na participação
dos alunos.
		

Instituto Ativa Brasil

Centro Sócio Educativo Deus Proverá

A Organização Não Governamental Centro Sócio Educativo Deus Proverá promove o Acolhimento Institucional de 12 crianças do sexo feminino na faixa etária de
06 a 11 anos, as quais se encontrem em situação de
risco social e/ou risco pessoal, ou seja, crianças vítimas
de violência, negligência, ou abandono; podendo permanecer abrigadas no período de 06 meses a 02 anos.
O convênio firmado com o Instituto Ativa Brasil é uma
das principais fontes mantedoras para o funcionamento da referida ONG, diante das dificuldades financeiras,
sendo a doação financeira utilizada na manutenção e
compra de itens básicos. Como forma de saná-las, e
promover a sustentabilidade social do terceiro setor,
uma das premissas defendidas pelo Instituto Ativa Brasil, o serviço social se faz presente, a fim de auxiliar na
construção de planejamentos, bem como são realizados debates sobre possíveis parceiros. Não obstante,
o Centro Sócio Educativo busca inscrever-se em todos
os editais lançados direcionados a sua área de atuação.
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BAHIA

Programa Bahia Dá Certo
Bahia

Sorte

dá

A Bahia é um dos estados brasileiros com uma das culturas mais ricas e diversificadas do Brasil, devido ao seu
acervo em obras religiosas e arquitetônicas, mas também
berço das manifestações culturais populares em todas as
artes, resultado da grande miscigenação.
Logo, o Instituto Ativa Brasil busca a valorização do terceiro setor e prestar um melhor atendimento das necessidades básicas individuais, para desenvolvimento das
políticas públicas e serviços de amparo à criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social, desta forma foi firmada parceria financeira e de mídia com o Conselho Municipal de Assistência Social, com a finalidade de
serem promovidos curso informativos e de capacitação
para profissionais e organizações não governamentais.
Outrossim, O Programa Bahia Dá Certo, institucionalizado pelo Instituto Ativa Brasil, vem investindo nas Obras
Sociais Irmã Dulce (OSID), organização de múltiplas atividades, como: atendimento médico-hospitalar; pesquisa,
educação, e ensino profissionalizante, como também na
Instituição Beneficente Conceição Macedo, o qual presta
assistência a crianças e adolescentes portadoras do vírus
HIV, como também realiza palestras, cursos de conscientização sobre a prevenção, cuidados, e desmistificação
da doença, como também oferece casa-abrigo, busca da
reinserção e mobilização social.

BAHIA

Instituição Beneﬁcente

Conceição Macêdo
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Conselho Municipal de Assistência Social
Instituído em 1996 o Conselho Municipal de Assistência Social, CMASS, é um órgão de caráter permanente,
normativo, deliberativo e controlador, cuja função é a
proteção à família, ao idoso, a mulher, a maternidade, a
criança e ao adolescente em situação de risco pessoal
e social; promoção e integração ao mercado de trabalho; habilitação e reabilitação de pessoas portadoras
de deficiência e sua integração a vida da comunidade;
execução de projetos de enfretamento da pobreza, in-

cluindo parceria com organizações de sociedade civil;
pagamento dos auxílios natalidade e funeral; e execução de serviços assistenciais de natureza continuada,
que visem à melhoria de vida da população.
Com a finalidade de promover a melhoria de vida da
população, um dos objetivos do Programa Ativa Brasil, o Instituto Ativa Brasil vem desde 2013 promovendo em parceria com o Conselho Municipal de Assis-

tência Social seminários e cursos de aperfeiçoamento
para o terceiro setor, com a finalidade de integração de
movimentos sociais e culturais de salvador, orientar a
elaboração de relatórios de atividades, plano de ação,
mudanças do código Cadastro Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE), desenvolver a gestão do conhecimento em tecnologia social com, estimulando desta
forma o empreendedorismo social.

Obras Sociais Irmã Dulce
Com a sua história iniciada em 1949 as Obras Sociais
Irmã Dulce são um complexo formado por 15 núcleos,
entre eles dois hospitais, um Centro Educacional e um
Memorial, que prestam atendimento nas áreas de saúde, assistência social, educação, ensino e pesquisas
médicas. As Obras Sociais Irmã Dulce é o maior complexo norte-nordeste de atendimento 100% SUS, chegando a 5 milhões de atendimentos ambulatoriais ano,
além de prestar assistência educacional a 600 usuários.
O Instituto Ativa Brasil vem colaborando mensalmente
com doações financeiras as Obras Sociais Irmã Dulce,
estas são aplicadas nos Centros Especializados em Reabilitação (CER), os quais podem contemplar de duas
até quatro modalidades de reabilitação – faz parte do
Viver sem Limite - Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lançado no final de 2011 pelo Governo Federal, voltados para a pessoa com deficiência.
O CER tem a proposta de ser um ponto de atenção
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ambulatorial especializado em reabilitação, realizando
serviços como diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce, adaptação e manutenção de tecnologia assistida, constituindo-se em referência para a
rede de atenção à saúde.
E importante ressaltar, que o CER IV do Irmã Dulce, é
a moradia definitiva para muitos usuários, os quais por
motivos diversos foram abandonados por suas famílias, logo o OSID fornece todo atendimento necessário
à manutenção da qualidade de vida bem como apoio
na busca pela independência e readaptação do usuário
dentro da sociedade.
A verba repassada pelo Instituto Ativa Brasil foi aplicada na construção das novas instalações e aquisição de
aparelhos para a nova lavanderia do CER IV, bem como
para compra e renovação do mobiliário. I

Instituto Ativa Brasil

Instuição Beneficente Conceição Macedo (IBCM)

Instituição Beneﬁcente

Conceição Macêdo

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 rua, acompanhamento a
gestantes soropositivas, a fim de evitar que os neonatos
contraiam o vírus durante o parto; creche em horário
integral para crianças soropositivas, além de desenvolver continuamente pesadas campanhas em combate a
discriminação dos portadores do HIV / AIDS.
As principais frentes de atuação do IBCM são: casa
abrigo, mantendo 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 cursos de artesanato, atividades culturais, pedagógicas, entre outras atividades; mobilização social:
participação do Fórum Baiana de ONGs, AIDS, entre
outras ações de mobilização social de combate e prevenção ao HIV/AIDS.
A doação mensal realizada pelo o Instituto Ativa Brasil
vem sendo aplicada na manutenção e melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo IBCM.
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Com sede do governo na cidade de Vitória, o estado do
Espírito Santo se destaca pela influência da cultura cafeeira, responsável pelo crescimento e desenvolvimento
da região. Atualmente tem como principal setor econômico o de serviços, em virtude dos movimentados portos de Tubarão e de Vitória, assim como se destaca no
setor secundário na área industrial, impulsionada nos
ramos alimentícios, madereiro, fabricação de celulose,
siderúrgico e têxtil, com destaque para a Companhia
Ferro e Aço de Vitória, e a usina de minério de ferro,
Vale do Rio Doce, possuindo desta forma o 4º melhor
IDH do Brasil. Culturamente o estado capixaba sofreu
influencia de colonizadores europeus, indígenas, e africanos, tendo como principais manifestações populares
as festas Ticumbi e a de Reis-de-boi.
Apesar do elevado índice de desenvolvimento humano
no Brasil é perceptível à necessidade de investimentos
no terceiro setor, logo o Instituto Ativa Brasil firmou
parceria com três instituições de credibilidade e com
conhecido trabalho social: Lar Walter Souza Barcellos,
responsável pelo acolhimento de crianças e adolescentes do sexo masculino; Sociedade de Apoio a Velhice
Desamparada de Vitória, que há décadas vem abrigando idosos de ambos os sexos; e a Obras Sociais Cristo
Rei, que iniciou como orfanato, e hoje atua com serviço
de contraturno para crianças e adolescentes.

ESPÍRITO SANTO

Casa
Lar
WSB
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Lar Walter Souza Barcellos

Casa
Lar
WSB

A Casa Lar Walter Souza Barcellos é uma instituição de terceiro setor sem fins lucrativos, composta por 15 pessoas,
entre profissionais liberais, empresários, donas de casas,
que desde 1996 vem orientando, abrigando e protegendo
crianças e adolescentes do sexo masculino com idade de
12 a 18 anos, os quais se encontram em situação de risco
pessoal e social, decorrência de abandono, maus tratos
físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias
psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas,
situação de rua através de encaminhamento da Vara da
Infância e da Juventude.
Tem como conceito precípuo resgatar a criança e 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 lutar contra as diferenças que afetam a sociedade.
Devido às dificuldades na formalização de convênios a
Casa Lar Walter Souza Barcellos tem como um dos principais mantenedores de sua obra assistencial o Instituto
Ativa Brasil com as suas doações mensais, as quais são
fundamentais na manutenção das atividades.

Obra Social Cristo Rei
A Obra Social Cristo Rei foi fundada em 1924 pelo Padre
Leandro Dello’Homo com o nome de “Orfanato Cristo
Rei” e atendia em regime de internato às crianças e adolescentes do gênero masculino.
Com a promulgação do estatuto da criança e do adolescente em 1990, que preceitua: “toda crianças e adolescente tem o direito a ser criado e educado no seio da a
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família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária...”, em 1999
a instituição deixou de atuar em regime de internato passando a desenvolver trabalho sócio-educativo com famílias em situação de vulnerabilidade social, assumindo
papel cidadão de direitos e deveres ao oferecer diversas
atividades: música, ballet, serviço médico e odontológi-

co, aulas de reforço, esporte, e refeições as crianças e
adolescentes participantes do projeto.
O Instituto Ativa Brasil vem ajudando a Obra Social Cristo Rei na manutenção das atividades, principalmente
àquelas relacionadas ao esporte, onde são revertidas as
doações mensais.

Instituto Ativa Brasil

Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada de Vitória

Criada em junho de 1940, pelo Major João Punaro Bley,
na cidade de Vitória, a Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada, também conhecida popularmente como
Asilo dos Velhos de Vitória, é uma entidade civil, beneficente e sem fins lucrativos, revestida de personalidade
jurídica de direito privado, que abriga idosos carentes de
ambos os sexos em suas 93 enfermarias em regime de
internato.
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 ao seu bem estar, como
assistência social, médica, atividades de educação física,
teatro, entre outras, a fim de integrar os seus abrigados a
sociedade e estimular o bem-estar social.
Todos os serviços são gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientes de acordo com o Plano de
Trabalho aprovado pelo C.N.A.S. (Conselho Nacional de
Assistência Social), sendo mantido por doações, como as
do Instituto Ativa Brasil, e por parte da aposentadoria dos
idosos assistidos, como regulamentado pela legislação
vigente.
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GOIÁS

CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

O Instituto Ativa Brasil desde 2012 vem sendo beneficiado com resgate do título de capitalização do Goiás
Dá Sorte, mediante a formalização da parceria foi criado
o programa Goiás Dá Sorte Solidário.

DR. HENRIQUE SANTILLO

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA MULHER
CONSUELO NASSER

Mediante o Programa Goiás Dá Sorte Solidário o Instituto Ativa Brasil celebrou convênio com duas entidades:
AGIR – Associação Goiana de Integralização e Reabilitação, a qual atende deficiências múltiplas; e o CEVAM
– Centro de Valorização da Mulher, que abriga crianças,
adolescentes e mulheres vítimas de violência.
Com o convênio constituído, além das doações de recursos financeiros mensais com, são fornecidas consultorias administrativas, divulgação em mídia e suporte
contínuo para as entidades sociais e assistenciais goianas selecionadas.
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Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilho (CRER)

CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO

DR. HENRIQUE SANTILLO

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 9.637/98 e Lei Estadual
15.503/05, a qual reinveste no CRER – Centro de
Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilho todo recurso angariado através do contrato
de gestão com a Secretaria Estadual de Saúde
(SES), ou ainda através de doações recebidas,
como aquelas repassadas através do convênio
com o Instituto Ativa Brasil, possibilitando sua
manutenção, inovação e ampliação dos serviços prestados à sociedade, dentro do setor de
órtoses, próteses e cadeiras de rodas, confeccionas sob medida para os usuários.
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo 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), atendendo os quatro tipos de
deficiência.
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Instituto Ativa Brasil

Centro de Valorização da Mulher (CEVAM)

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA MULHER
CONSUELO NASSER

Inaugurada há aproximadamente 30 anos, por
iniciativa de Consuelo Nasser, o Centro de Valorização da Mulher Consuelo Nasser é a única
casa abrigo do estado de Goiás, que atende
mulheres, crianças, e adolescentes agredidas,
abusadas, abandonadas, vítimas da violência
doméstica e do abuso sexual. O CEVAM desenvolve trabalhos de recuperação, reabilitação, e
valorização da autoestima das abrigadas.
Atualmente o CEVAM acolhe institucionalmente
62 vítimas de violência, entre crianças, adolescentes e mulheres, sendo o Instituto Ativa Brasil
o único convênio, que possuem para dar continuidade de seu funcionamento, pois não recebem verba de nenhum órgão governamental a
mais de 263 meses, haja vista a existência de
débitos contraídos pelo CEVAM junto a fornecedores, contas de energia, telefônicas, e ações
trabalhistas em atraso, sendo a inexistência de
dívidas condição sine qua non para participação de editais públicos.
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Localizado na região Sudeste, o estado de Minas Gerais é
o segundo mais populoso do Brasil, e com uma das economias mais desenvolvidas com destaque para as atividades mineradoras, responsável pela sua importância desde
do Brasil Colonial, e pela presença de indústrias automobilísticas e da industria de base. É um estado bastante procurado por turistas pela sua riqueza histórica tanto
nas artes pela presença de artistas como Aleijadinho, com
obras nas cidades de Ouro Petro e em São João del Rei,
como também por ter sido palco de umas revoluções
Neste estado, sede do Instituto Ativa Brasil, houveram
investimentos em projetos que atendem pessoas com
deficiência: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte (APAE - BH) e Instituto Paraíso
de Equoterapia. É sabido a importância do esporte como
fomentador e inclusor social, logo houve doações para
o Vôlei em Rede, desenvolvido em parceria com Instituto Compartilhar Bernardinho, e para a Casa do Atleta, do
Tupi Futebol Clube, em Juiz de Fora.

MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA

GOL

SOLIDÁRIO
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte (APAE-BH)
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Belo Horizonte - APAE-BH é uma organização social
sem fins econômicos, formada por pais, amigos e pessoas com deficiência intelectual e múltipla que, unidos
por objetivos comuns, buscam construir uma sociedade mais justa e igualitária. Fundada em 15 de abril de
1961, a Apae de Belo Horizonte atende, diretamente,

a 400 pessoas com deficiência intelectual e múltipla,
além de prestar apoio a suas famílias.
Atualmente, a instituição presta serviços nas áreas de
assistência social; promoção da saúde; Escola Especial
Sofia Antipoff; preparação para o trabalho, emprego e
renda; envelhecimento saudável; autogestão, autodefe-

Instituto Compartilhar Bernardinho – Vôlei em Rede

O Instituto Compartilhar – Núcleo Lagoa Santa, município
próximo a Belo Horizonte – MG, desde 2013, vem atendendo 176 crianças e adolescentes, de 09 a 13 anos, alunos das escolas públicas E. M. Coronel Pedro Vieira de
Freitas e E. M. Professor Mello Teixeira, e tem por objetivo
a inclusão através do esporte, estimulando a promoção
através de aulas de vôlei, e da realização de eventos esportivos e educacionais, envolvendo os participantes do
projeto, neste momentos também são realizadas palestras com temas pertinentes a realidade dos participantes.
Para o desenvolvimento de suas atividades o Instituto
Compartilhar conta com apoio de instituições públicas
e privadas, dentre estas o Instituto Ativa Brasil, sendo
um dos financiadores das atividades desenvolvidas.
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sa e família (escola de autogestores Apainos); agência
jurídica; Escola de Pais e Educação para e pelo Lazer,
com a finalidade de buscar o desenvolvimento global e
a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e de suas famílias.

Instituto Ativa Brasil

Instituto Paraíso de Equoterapia
O Instituto Paraíso (INPAR) é uma entidade sem fins lucrativos localizada no município de Itatiaiuçi – Minas Gerais, cujo objetivo é oferecer gratuitamente equitação e
equoterapia para crianças, adolescentes e adultos com
paralisia cerebral, distrofia muscular, autismo, síndrome
de Down, Aspanger, Aicardi, síndrome de Rett, esquizo-

frenia, lombalgia, transtorno de défict de atenção (TDA),
e hiperatividade, aos moradores locais e de cidades próximas: Pará de Minas, Passa Tempo, Itaúna, e Belo Horizonte. A terapia ajuda na recuperação motora do paciente, amenizando, ou sanando deficiências, promovendo
melhoria da concentração, inclusão social e afetiva.

Diante da importância do projeto social desenvolvido do
Instituto Paraíso, o Instituto Ativa Brasil vem contribuindo mensalmente com doação financeira para manutenção das atividades.

Tupi Futebol Clube

O Projeto Casa do Atleta desenvolvido pelo Tupi Futebol Clube atende 400 crianças e adolescentes, na faixa
etária dos 08 aos 16 anos em situação de vulnerabilidade social, na cidade de Juiz de Fora – MG, e tem o esporte como meio de inclusão, e como descobridor de jovens talentos na categoria de base do Tupi Futebol Clube.
A parceria com o Instituto Ativa Brasil permitiu a expansão das atividades, permitindo o aumento do número de
alunos em competições esportivas e fortalecimento dos times de base do Tupi Futebol Clube.
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PARÁ

CARIMBÓ DÁ SORTE SOLIDÁRIO
PARÁ

AVA

Associação Voluntariado
de Apoio à Oncologia

Da celebração do convênio entre o Instituto Ativa Brasil e
o Carimbó Dá Sorte, no mês de março do ano de 2013,
foi lançado projeto social Carimbó Dá Sorte Solidário, no
estado do Pará, no primeiro momento estão sendo atendidas com maior atenção as entidades conveniadas: Associação de Voluntariado e Apoio a Oncologia – AVAO, e a
Associação da Misericórdia Divina, Filantrópica, Assistencial, e Educacional - AMIDAFAE, as quais foram indicadas
pelo Ministério Público local, como também são respeitadas na militância das causas sociais.
Este programa consiste na criação de uma “rede de cidadania” baseada na celebração de convênios anuais com
doações de recursos financeiros mensais, consultorias
administrativas, marketing social, e suporte contínuo para
diversas entidades sociais e assistenciais paraenses, além
daquelas conveniadas, desta feita foram realizados no ano
de 2013 mais de 50 mídias sociais divulgando projetos de
instituições de terceiro setor, diversa as conveniadas.
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Associação Voluntariado de Apoio a Oncologia (AVAO)
A Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia –
AVAO, é uma Instituição de credibilidade situada na
cidade de Belém – Pa, a qual surgiu da vontade de um
grupo de voluntárias que já atuavam nas visitas às enfermeiras do Hospital Ofir Loyola - HOL, os quais se

dedicavam a humanizar e apoiar o tratamento dos pacientes portadores de câncer. Tem como raiz propulsora o voluntariado, onde profissionais das mais diversas
especialidades disponibilizam seu tempo livre para ajudar na elaboração de campanhas e no desenvolvimento

das atividades praticadas. Tem como fonte de renda
convênios com órgãos públicos, como também uma
grande rede de colaboradores, sendo o convênio com
o Instituto Ativa Brasil uma importante fonte financeira
para a manutenção dos trabalhos desenvolvidos.

Associação da Misericórdia Divina, filantrópica,
assistencial e educacional- Casa da Sopa (AMIDIFAE)

A Associação da Misericórdia Divina Filantrópica, Assistencial e Educacional foi fundada em setembro de 1970. Trata-se de uma
entidade civil, sem fins lucrativos de natureza filantrópica, assistencial e educacional, a
qual é declarada de utilidade pública.
Entre seus trabalhos mais relevantes estão
à distribuição de cerca de 1.200 pratos de
sopa diariamente para a população em situação de rua nas comunidades carentes
dos bairros do Guamá, Cremação, e arredores, promoção de assistência odontológica semanal, doação de medicamentos
(mediante prescrição médica), e distribuição quinzenal de cestas básicas.
Diante do exposto, o Instituto Ativa Brasil
vem contribuindo para a manutenção das
atividades assistencialistas desenvolvidas
pela AMIDIFAE.
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AVA

Associação Voluntariado
de Apoio à Oncologia

Instituto Ativa Brasil
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PARAÍBA CAP SOLIDÁRIO

PARAÍBA

A Paraíba é uma das menores das 26 unidades federativas
do Brasil, localizado na região nordeste do país. Tem como
principais fontes de renda as atividades primarias como a
agricultura e pecuária, complementada pelo turismo, sendo
este de destaque nacional em virtude das belezas naturais,
e o setor de serviços, devido ao inexpressivo setor industrial, tem uma das rendas per capita mais baixa do país,
existindo necessidade de investimentos em organizações
não governamentais, com a finalidade de promover a melhoria de vida da população de menor poder aquisitivo.
Diante do exposto, o Instituto Ativa Brasil vem investindo em instituições de terceiro setor, como o Instituto São
José, organização mantendora do Hospital Padre Zé, que
atende anualmente aproximadamente 1200 pessoas, advindas de diversas regiões do estado em busca de tratamento médico-hospitalar para diversas patologias, como
o HIV; a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Campina Grande, referência no tratamento de pessoas com deficiência, sendo referência no tratamento, e uma
das únicas alternativas na região e cidades do entorno; e a
Creche Amiguinhos responsável pela educação de crianças de 00 a 05 anos durante perídio integral. Além da doação financeira mensal também são realizadas doações em
mídias sociais com a finalidade de estimular outras fontes
doadoras dentro do público telespectador do Paraíba Cap,
programa televisivo parceiro do Instituto Ativa Brasil.
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Breve histórico das Instituições apoiadas pelo Programa Paraíba Solidário
Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, situada em Campina Grande, integra
a maior rede de atendimento a pessoa com
deficiência do país.   Criada na Semana do
Excepcional em 1982 por um grupo de pais;
somente em setembro de 1993, duas pediatras, pais, profissionais e amigos, conseguiram iniciar as atividades da APAE –CG, como
forma alternativa de atendimento sóciopsicopedagógico a pessoa com deficiência, proporcionando atualmente o atendimento de
qualidade a 400 usuários.
Tem como principais atendimentos síndrome
de Down e Paralisia Cerebral, e em menor
número outras síndromes genéticas. Para o
pleno funcionamento da APAE é necessário
uma grande equipe multiprofissional, na qual
estão presentes fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pedagogos, além de voluntários como
médicos geneticistas, familiares de pacientes.
A doação financeira mensal realizada pelo
Instituto Ativa Brasil tem contribuído para o
pagamento das fonoaudiólogas que exercem
atividades na APAE – CG.

Hospital Padre Zé
O Instituto São José, entidade mantenedora do hospital
Padre Zé, foi fundado em 19 de março de 1935 pelo
Cônego José da Silva Coutinho, o qual abrigava pessoas de outras regiões do estado, que vinham a Capital
à procura de cuidados médicos. Em 1965, foi aberto o
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Hospital Padre Zé, propriamente dito, o qual há quase
50 anos, presta serviços de consultas ambulatoriais, realização de exames médicos, e internações, sendo estes pacientes muitas vezes doentes crônicos e de longa
permanência em leitos hospitalares, ou portadores de

doenças infecto contagiosas. Atualmente são atendidas aproximadamente 1.200 pessoas / ano.
O repasse financeiro mensal tem contribuído para o pagamento de funcionários.

Instituto Ativa Brasil

Creche Amiguinhos

Fundada em 1990, na cidade de João Pessoa - Pb, mais
precisamente na região de alta vulnerabilidade social do
Baixo Roger, em virtude da inexistência de nenhum estabelecimento, que oferecesse serviços de cuidados as
crianças na faixa etária dos 06 meses até 05 anos, impossibilitando muitas vezes o trabalho feminino, visto a necessidade de cuidar dos filhos.

Atualmente, a Creche Amiguinhos presta assistência pedagógica e cuidados a 45 crianças em período integral (7:30
as 17:00 Horas), oferecendo quatro refeições diárias.
A Creche Amiguinhos funciona em uma casa cedida pela
Diocese do Estado da Paraíba, porém em virtude da estrutura antiga da casa, está não possui alvará de funcionamento do corpo de bombeiros, impossibilitando a inscrição

em editais públicos. Os funcionários, que prestam serviços
cedidos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa – Pb. O
Instituto Ativa Brasil vem contribuindo com doação financeira, a qual é revertida na compra de alimentos, consertos
de equipamentos, compra de bens de consumo duráveis,
parte da verba está sendo destinada a construção da nova
sede, que suportará o atendimento de 100 crianças em idade pré-escolar.
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Pernambuco Dá Sorte Solidário

PERNAMBUCO

Pernambuco é o segundo estado mais rico da região Nordeste, tem como principais fontes de receita o setor de serviços, impulsionado pelo comércio e o turismo as praias,
como as de Tamanadaré e a Porto de Galinhas, bem como
para o arquipélago de Fernando de Noronha, considerado
patrimônio natural da humanidade pela UNESCO. Culturalmente tem destaque para as festividades carnavalescas e
para a dança popular do frevo.

Conselho Municipal de Defesa
dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Recife (PE)

O Instituto Ativa Brasil vem desenvolvendo ações no este
estado ao realizar doações em mídias sociais, assim como
patrocinar com doação financeira mensais, os seguintes
projetos: Núcleo de Apadrinhamento Estrela Guia, a quem
é direcionado doação financeira, sendo este responsável
pelo repasse de verba mensal a casa de acolhidas de crianças e adolescentes instaladas na grande Recife; Lar do Nenen, abrigo institucional de infantes e crianças até 03 anos,
as quais não puderam permanecer no convívio familiar; e
a Creche Comunitária Nossa Senhora de Boa Viagem, que
oferece serviço assistencial a crianças de até 04 anos.
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Programa Estrela Guia
O Projeto Estrela Guia estimula o apadrinhamento afetivo e / ou financeiro de crianças e adolescentes,a partir
dos 07 anos, as quais foram preteridas no processo de
adoção, assim como crianças e adolescentes com deficiência, as quais se encontram em situação de risco e são
acolhidas em abrigos provisórios, e quando não há possi-

bilidade de reinserção familiar, ficam definitivamente.
O Projeto estrela Guia, com o recurso do convênio firmado com o Instituto Ativa Brasil, faz o repasse mensal
da doação as 12 casas de acolhida situadas na cidade
do Recife – Pe, sendo a cada mês uma selecionada, be-

neficiando 229 crianças e adolescentes. Este dinheiro
vem sendo utilizado nas melhorias no funcionamento e
acolhimento dos residentes, tendo a 2ª Vara da Infância
e da Juventude o papel de fiscalizar o bom emprego da
verba repassada, mediante a apresentação de recibos
e notas fiscais.

Creche Comunitária Nossa Senhora de Boa Viagem

Embora esteja localizada num bairro nobre de
Recife e próxima a um grande centro comercial,
Shopping Center Recife, a Creche Comunitária
acolhe cerca de 100 crianças, de 00 a 04 anos,
que vivem na comunidade do Entra a Pulso, beneficiando suas famílias, à medida que estas vislumbram na instituição subsídio para geração de
renda, pois podem trabalhar. Logo, os recursos
remetidos a Creche Nossa Senhora de Boa Viagem auxiliam diretamente a comunidade que recebe estes serviços.
Também foi realizada a doação de site, o qual
permitirá a divulgação das atividades da Creche
na internet, meio de comunicação com destaque
nos dias atuais, possibilitando angariar outras
fontes doadoras.

56

Instituto Ativa Brasil

Lar do Nenen

A casa de acolhida Lar do Nenen abriga, aproximadamente, 23 crianças que por situações de abandono, violência ou descaso ao infante são acolhidas.
Procurando manter um contexto familiar os coordenadores, cuidadores e voluntários dedicam-se com
afeto e zelo aos cuidados com as crianças. Desse
modo, a manutenção desta entidade é por meio de
doações. O apoio financeiro, enviado pelo convênio
Instituto Ativa Brasil e Pernambuco Dá Sorte Solidário dá suporte ao pagamento das despesas e auxilia na melhor assistência aos infantes.
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PIAUÍ

Programa Piauí Cap Solidário

PIAUÍ

Fundação

Ivan Assunção
Santiago

Lar da
Esperança

O estado do Piauí é o terceiro maior da região nordeste em extensão territorial, ficando atrás apenas
da Bahia e do Maranhão. Teresina, a capital do estado, diferentemente dos outros estados nordestinos
não se localiza no litoral, isto se deve ao processo
de colonização, que se deu do interior para o litoral. Apresenta graves problemas socioeconômicos,
sendo o terceiro menor IDH brasileiro, ficando atrás
apenas do Maranhão e do estado de Alagoas, assim como tem o menor produto interno bruto (PIB).
Logo, existe urgência em investimento em áreas
básicas como saúde, educação e esporte, bem
como é perceptível a importância de investimentos
no terceiro setor, desta forma o Instituto Ativa Brasil, através de convênio de doação financeira e de
mídia social, vem apoiando as seguintes entidades:
Lar de Maria, suporte a criança com câncer; Fundação Jardim Europa, desenvolve atividade de contraturno com crianças e adolescentes da comunidade
homônima; Sociedade de Apoio ao Deficiente Físico
(SOADF), primeira instituição do estado do Piauí a
atender a pessoa com deficiência; Lar da Esperança, que apoia e abriga o portador do vírus HIV, ou
doente de AIDS; Casa Frederico Uzanam, que oferece acolhimento de longa permanência a idosos; e
o Centro de Treinamento Sarah Menezes, com atividades de promoção ao judô.
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Casa Frederico Uzanam
A Casa Frederico Uzanam é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente eminentemente voltada
para assistência social e acolhimento ao idoso carente.

Em seu espaço abriga e atende 36 idosos, oferecendo
aos mesmos amparo a saúde, acompanhamento psicológico, terapia ocupacional, entre outras atividades.

O repasse financeiro realizado pelo Instituto Ativa Brasil
vem sendo revertido na manutenção de suas atividades.

Fundação

Fundação Jardim Europa

A Fundação Ivan de Assunção Santiago passou em junho de
2014 a ser nomeada Fundação Jardim Europa, desta forma
referenciando a comunidade em que se insere. Possui como
objetivo oferecer um maior amparo e representatividade para
a comunidade de Usina Santana no bairro Jardim Europa,
onde há dois anos é realizado o projeto “Bom de Bola e Legal
na Escola”, atendendo 150 crianças e adolescentes em situação de risco.
Com a parceria com o Instituto Ativa Brasil foi possível regularizar esta entidade, assim como foi construída uma nova sede
para os desenvolvimentos de suas atividades sociais, permitindo desta forma a realização de cursos, oficinas, e palestras,
prestando serviços além daquele inicialmente disposto.
Com o reconhecimento público adquirido pela Fundação Jardim Europa, está foi selecionada para sediar o Projeto Pelotão Mirim, o qual é desenvolvido pela Polícia Militar do estado
do Piauí, e tem como público alvo crianças e adolescentes
na faixa etária dos 07 aos 14 anos, e visa à formação cidadã
através de noções de disciplina e cidadania. São desenvolvidas atividades religiosas, execução do Hino, Ordem Unida e
Comandos Coletivos. Também são oferecidas oficinas, capoeira, além de práticas esportivas como futebol, voleibol, e
handebol.
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Ivan Assunção
Santiago

Instituto Ativa Brasil

Centro de Treinamento Sarah Menezes
O Centro de Treinamento Sarah Menezes, inaugurado
em 2012, pela judoca e campeã olímpica piauiense Sarah Menezes, presta atendimento a cerca de 160 crianças em situação de vulnerabilidade social oriundas da

rede pública de ensino. Sarah Menezes e o seu treinador
ministram aulas de judô, e a proposta do Centro de Treinamento é estimular a prática esportiva entre crianças,
trabalhando desde cedo à disciplina, concentração, e a

Lar da Esperança

importância da realização de atividades físicas.
O repasse financeiro realizado pelo Instituto Ativa Brasil
vem sendo revertido na manutenção de suas atividades.

Lar da
Esperança

O Lar da Esperança é uma associação não-governamental, sem fins lucrativos, que há 24 anos
acolhe de maneira permanente 21 portadores do
vírus HIV, promovendo o tratamento e proteção
dos mesmos. Em sua estrutura conta com o trabalho voluntario, os quais permitem que as atividades sejam desenvolvidas plenamente, e tem como
principal fonte de manutenção doações.
Com o apoio do Instituto Ativa Brasil foi possível
regularizar a Entidade, desta forma permitindo que
a mesma busque outras fontes de convênios junto
a órgãos das esferas municipal, estadual e federal.
Também através do Instituto Ativa Brasil foi possível à contratação de profissional médico, o qual
presta atendimento semanal aos residentes do Lar
da Esperança.
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Sociedade de Apoio ao Deficiente Físico (SOADF)

Fundada em 03 de Março de 1983, a Sociedade de
Apoio ao Deficiente Físico, foi à primeira entidade filantrópica a atuar no segmento de inclusão social a
pessoa com deficiência na cidade de Teresina - Pi.
Presta atendimento a cerca de 200 pacientes por
mês, através de atividades diversas: atendimentos
nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, acupuntura, educação física e atividades desenvolvidas para
estimular o desenvolvimento motor de jovens e adultos, através das oficinas de tecelagem, pintura, artesanato, trabalhos manuais e aulas de reforço escolar.
Além do apoio financeiro, com a intenção de relembrar aos telespectadores do Programa Piauí Cap,
parceiro do marketing social do Instituto Ativa Brasil,
são realizadas mídias sociais para divulgação das
ações do SOADF.
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Lar de Maria

Inaugurada em junho de 2000, o Lar da Maria ampara crianças carentes portadoras de câncer juntamente com seus responsáveis legais, estes provenientes do interior do Piauí e de outros estados,
durante o tratamento oncológico na cidade de Teresina - Pi.
O Lar de Maria oferece hospedagem, alimentação,
material de higiene pessoal, roupas, calçados,
brinquedos, cestas de alimentos, auxílio para aquisição de medicamentos, passagens, atividades
sócioeducativas e lazer, sem qualquer ônus para o
paciente e seu acompanhante.
Suas atividades são desenvolvidas com o apoio de
60 profissionais, entre voluntários e de funcionários, desta forma possibilitando o atendimento de
100 crianças.
O repasse financeiro realizado pelo Instituto Ativa
Brasil vem sendo revertido na manutenção de suas
atividades.
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Há sete anos o Circuito Praça Ativa Cultural Brasil,
evento patrocinado pelo Instituto Ativa Brasil, vem
fomentando a cultura e a sustentabilidade ambiental, e a inclusão social ao realizar shows de artistas
locais, promoção à saúde, lazer, e a educação, em
locais abertos, de fácil acessibilidade, em diversas
cidades brasileiras.
Neste período foram realizados xx Praças Ativas,
sendo necessária a contratação, proporcionando a
geração de renda local, e a participação voluntária
de xx colaboradores. Com um público estimado de
xx pessoas nestes 07 anos, o Circuito Praça Ativa
Brasil, em parceria com órgãos municipais e estaduais promoveu a cidadania ao serem emitidos xx
documentos, como cédulas de identidade, e carteiras de trabalho (está correta esta informação, são
estes os documentos emitidos); foram realizados
xx atendimentos básicos de saúde, como forma
de estimular a prevenção. No âmbito cultural foram
distribuídos xx livros, e xx apresentações artísticas.
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CIRCUITO

C

Todos os eventos do Circuito Praça Ativa Cultural
Brasil são realizados em espaços públicos de fácil
acesso, como praças, parques, ou praias, não obstante, a fim de resguarda a integridade física do público, há um rigoroso controle, com a finalidade de não
ser ultrapassada a capacidade suportada pela estrutura instalada. Ressalta-se ainda, que são garantidas
a acessibilidade da pessoa com deficiência, grávidas
e idosos, como preceitua o Art. 27 dp Decreto de Lei
5.761/06.
Como é um evento de grande porte a marca da responsabilidade do Instituto Ativa Brasil está presente,
logo apesar dos eventos serem gratuitos há um rigoroso controle de acesso, a fim de garantir a entrada do
público máximo permitido de acordo com a estrutura
disponível, desta forma sendo controlado e monitora-
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do por equipe de vigilância particular, e amparada por
Policiais Militares. São eventos que respeitam todas
as disposições do artigo 27 do decreto 5.761/06, o
qual dispõe sobre as garantias de acessibilidade as
pessoas com deficiência, idosas e gestantes.
Uma das marcas do Instituto Ativa Brasil é a responsabilidade, logo para cada evento há uma alvará cedendo o espaço. Os equipamentos utilizados são vistoriados por engenheiros, e submetidos a um rigoroso
controle de qualidade, e para utilização dos mesmos
estes precisam de laudos e RT’s, os quais são emitidos por engenheiros, desta forma respeitando a legislação e as normas de segurança em vigor. Também é
disponibilizado serviço de limpeza para o local antes,
durante e após a realização de todas as atividades.

67

a
l
o
Esc
a
v
i
t
A sil
Bra

EScola ativa brasil
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O Projeto “Escola Ativa – A transformação Começa Aqui!” é o modo como o Instituto Ativa Brasil vem
promovendo a transformação em escolas públicas em
diversas regiões brasileiras, ao estimular a sustentabilidade, bem como a educação ambiental.
Tem como principal objetivo sensibilizar e estimular a
reflexão sobre valores e atitudes voltadas para as melhorias nas relações entre a comunidade e o meio ambiente, e a economia solidária, sendo os docentes e
discentes difundidores do conhecimento adquirido.

Para isso, foi elaborado um material didático específico composto por uma “Cartilha do Aluno” e um “Guia
de Atividades para o Educador”. Com base nesse material, é oferecido aos profissionais da educação, um
workshop denominado “Agente Multiplicador para a
Educação Ambiental”, com duração de 8 horas. Após
essa atividade, é realizado 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 de 09 a 10 anos. No fechamento
das atividades é realizada uma exposição pública de
todas as atividades realizadas durante a semana, bem
como uma feira de troca.
O programa ainda conta com um blog, o qual funciona
como ferramenta de divulgação e integração entre as
escolas participantes.
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