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IVG - RELATÓRIO SOCIAL 2014

O IVG

MISSÃO, VISÃO E VALORES

PALAVRA
PE. VILSON GROH

VISÃO
Tornar-se referência como propositor de políticas públicas, na
gestão de recursos e assessoria às organizações da sociedade
civil que atendam e defendam os direitos fundamentais de
populações em vulnerabilidade social.

O relatório social tem como desejo comunicar nossas ações e
investimos do ano de 2014. Comunicar indo além dos números
e investimentos, como quem olha os rostos pelo caminho da
cultura da proximidade, que sente e percebe a alteridade do
outro como pessoa, rompendo com as relações mercadológicas. Pessoa que tem nome, identidade, endereço, etnia, sexo,
desejo, pele, emoção, sentimento, racionalidade, sonhos e que
traz na pele os registros da sua história. Comunicar olhando,
escutando e entendendo o grito que vem da periferia.
Através do relatório, comunicamos as práticas educativas
da REDE IVG que proporcionam espaços de oportunidade,
articulando nossas ações com os territórios onde atuamos,
tendo a educação como um instrumento de acesso de direito
a todos. Direitos humanos e coletivos que se materializaram
na vida de 5.116 crianças, adolescentes, jovens e adultos,
empoderando-os como sujeitos dos seus processos organizativos.
As ações da REDE IVG possibilitam espaços de entendimento e partilha entre o centro e a periferia, desconstruindo
preconceitos e mecanismos de opressão de ambos os lados,
pela reciprocidade. Garante a consolidação do direito à cidade,
através do exercício da cidadania, como uma condição para
construção da democracia de base e participativa na atuação
do bem comum, como bem de direito e de acesso a todos.
A REDE IVG ampliou seus espaços no ano de 2014, conforme
relatório, fortalecendo e construindo a esfera pública não estatal de controle, através da compreensão das fissuras e interfaces entre o Estado, o Poder Judiciário e a sociedade civil,
recuperando um olhar de justiça restaurativa e cidadã.
Nossos projetos em rede e rede de projetos constroem práticas democráticas e educativas ampliando os horizontes das
crianças, adolescentes, jovens e adultos devolvendo a cultura
da infância e da juventude através do ato da beleza. A beleza
rompe com a bruteza da negação de direitos e com a violência,
fortalecendo as políticas públicas através da coprodução nos
espaços dos conselhos de direitos, fóruns de políticas públicas
e Rede de Articulação e Conectividade dos Direitos da Criança
e do Adolescente, onde atuamos organicamente, sentindo,
pensando e agindo a partir da periferia, trazendo para o centro
suas problemáticas e possibilitando um processo de participação.
Esses elos interativos na construção da corrente do bem entre
pessoas e coletivos vão abrindo novos espaços na ocupação
desses territórios, rediscutindo a problemática da violência e
trazendo inovações conceituais e práticas, como, por exemplo,
o Projeto Mocotó Cor.
A REDE IVG além do seu trabalho com a grande Florianópolis,
Lajes e Joinville ampliou seu olhar nas relações multiculturais
aproximando-se da África, com o projeto Guiné Bissau, onde
lança este ano, a partir das avaliações de 2 anos de trabalho,

MISSÃO
Prestar serviço de assessoramento, defesa e garantia de
direitos, sem qualquer discriminação, tendo como marco
referencial a Constituição Federal.

um novo estímulo da construção da cultura da solidariedade
entre os povos com a ideia/força “um lápis, um caderno, um
educador e um pão”, materializando o sonho de uma criança
guinensse de participar da escola pública como direito de
aprender a ler o mundo, a si e o outro.
Através deste relatório queremos devolver com transparência
aos parceiros(as), apoiadores(as), voluntários(as) e colaboradores(as) a confiança depositada em no trabalho desenvolvido
ao longo do ano de 2014. Deixamos aqui, um grande agradecimento por seu empenho na construção dos elos desta rede,
onde você é imprescindível no cuidado com a vida.
O foco do nosso trabalho para o ano de 2015 está ligado ao
fortalecimento da coprodução de políticas públicas e ao direito
à cidade. Por este motivo, entendemos a importância do letramento como código de aprendizagem que oportuniza a leitura
do direito a cidade como exercício de cidadania. Este direito se
constitui pela aproximação das estruturas governamentais e
não governamentais fortalecendo práticas educativas e políticas de qualidade.
Pe. Vilson Groh - Presidente IVG

A amorosidade é o elo que nos liga nas relações
e nas ações que estabelecem um olhar de
comunicação, olhando o outro como sujeito
grávido de potenciais. Por isso, trabalhar e
encharcar nesta causa com amor nos torna
pessoas felizes e com sentido de viver. O amor
a Deus só tem sentido pelo amor ao irmão.

VALORES
Atuação a partir das margens;
Desconstrução e ressignificação das relações centro/periferia;
Controle Social;
Valorização do Capital Social;
Accountability;
Cuidado com a vida.

FINALIDADES IVG

1
2
3
4

Apoiar técnica e financeiramente organizações da sociedade civil que desenvolvem ações de
atendimento à população socialmente vulnerável.

Desenvolver ações de formação e capacitação de profissionais e voluntários que atuam em ações
de promoção de inclusão social e cidadania.

Oferecer assessoria contábil e jurídica para organizações da sociedade civil que desenvolvem
ações sociais.

Criar um fundo patrimonial que proporcione sustentabilidade de ações e constitua
um ativo permanente para investimentos sociais comunitários.

5

Prestar serviços e executar programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento
dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças,
dirigidos ao público da política de assistência social.

6

Prestar serviços e executar programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e
efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania,
enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos,
dirigidos ao público da política de assistência social.

INFRAESTRUTURA IVG
ENDEREÇO
Rua Prefeito Tolentino de Carvalho, 01
Balneário do Estreito - CEP 88075-530
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil
TELEFONES
+55 48 3039-1828 / 9153-0424 / 9968-8795
E-MAIL
redeivg@redeivg.org.br
FACEBOOK
www.facebook.com/redeivg
SITE
www.redeivg.org.br
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INSTITUIÇÕES que compõem A REDE IVG

GOVERNANÇA SOCIAL
SISTEMA DE GOVERNANÇA SOCIAL - IVG
Atuação a partir das Margens - Relações Centro/Periferia - Controle Social Valorização do Capital Social - Accountability - Cuidado com a vida

ACAM

ASSEMBLEIA GERAL
AUDITORIA

CONSELHO
DELIBERATIVO

CCEA
CEDEP

CONSELHO
FISCAL

REDE
IVG
GOVERNANÇA

DIRETORIA

GESTÃO

ASSOCIAÇÃO
JOÃO PAULO II

CE MARISTA
SÃO JOSÉ

CE MARISTA
LÚCIA
MAYVORNE

EQUIPE TÉCNICA E ASSESSORAMENTO

CENTRO
SOCIAL
ELIZABETH
SARKAMP

Execução estratégica - Objetivos - Metas - Processos - Estrutura - Projetos
Fonte: Adaptado de A. Matiolli

Conselho deliberativo
Paulo Bastos Gomes
D’Araujo Comunicação Ltda
Léo Mauro Xavier Filho
Neoway Tecnologia Negócios Ldta
Geraldo Nicodemos Righi Vieira (em memória)
José Ferreira Macedo
Lúcia Gomes Vieira Dellagnelo
Orsilog Soluções em Logística Ltda
Klok Planejamento
Representantes das entidades
Ana Maria Leonetti (ACAM)
Maria Beatriz Bastos Ferreira (ACAM)
Natália Berns Abreu (CCEA)
Nadir Esperança Azibeiro (CCEA)
Maria Marlene Silva (CEDEP)
Maria Helena Carvalho Garcia (CEDEP)
Gervasio Manoel de Souza (AJP II)
Ir. Terezinha Erminio Maria (AJP II)
Fabrizio Lucisano (CSES)
Conrado Becker (CSES)
Ir. Neri Depauli (MARISTA)
Luciêni Mª C. D. Braun (MARISTA)

Diretoria
Presidente: Pe. Vilson Groh
Vice Presidente: Léo Mauro Xavier Filho
Diretor Administrativo: Walter Silva Koerich
Diretor Financeiro: Mário Augusto Capella Tavares
Diretora de Articulação e Formação: Ivone Maria Perassa
Conselho fiscal
Julio Cesar da Rocha de Castro
Leandro Pulcena Cargnin
Nilson José Goedert
Sócios beneméritos
Ir. Hedwiges Hofer
Maria Amélia Gomes Vieira
Valter Koerich
Representantes das comunidades
João Ferreira de Souza (Seu Teco)
Osvaldo Emiliano Barbosa Filho
Equipe executiva
Assessoria Administrativa, Contábil, Financeira e Jurídica:
Luiz Fernando N. Schefer
Articulação Político Pedag., Formações & Eventos e Comunic.:
Karla Marilda Martins
Mobilização de Recursos, Relacionamento Estratégico,
Representação Institucional e Gerenciamento de Projetos:
Willian Narzetti

O Instituto para mim é um espaço de construção, espaço
de reflexão, análise de prática,
apropriação das nossas práticas
e construção de espaços de competências. Competências na área
do pedagógico, do administrativo,
da captação de recursos. Espaços
que aprimoram as possibilidades
de gerar oportunidades para as extremidades destituídas de direito.
Pe. Vilson Groh

Presidente do Instituto Pe. Vilson
Groh (IVG)

Vejo o Instituto Pe. Vilson Groh
como uma instituição que é referência pelo seu capital cultural, social,
humano, mais do que qualquer
possibilidade que ela tenha de
captação de recursos financeiros.
É uma entidade que é referência de
um trabalho, de uma metodologia
de trabalho. De uma proximidade e
de um apoio às comunidades empobrecidas e às populações destas
comunidades, para que se tornem
protagonistas das suas histórias e
das suas vidas.
Nadir Esperança Azibeiro
Coordenadora Político Pedagógica do
Centro Cultural Escrava Anastácia (CCEA)
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IVG EM AÇÃO

Formação e capacitação de profissionais e voluntários que
atuam em ações de promoção de inclusão social e cidadania.

O Instituto Pe. Vilson Groh - IVG, fruto do trabalho das organizações que o integram,
é um espaço de articulação política, de formação e mobilização de recursos que,
apesar de não atender diretamente as crianças, adolescentes, jovens e adultos (que
são atendidos pelas organizações da REDE IVG), dá suporte e articula um conjunto de
ações desencadeadas por estas organizações.

PÚBLICO

LOCALIZAÇÃO

ABRANGÊNCIA

REDE IVG e outras
Organizações da
Sociedade Civil

Florianópolis

SANTA CATARINA

Assessoria contábil e jurídica para organizações da
sociedade civil que desenvolvem ações sociais.

Acompanhamento e monitoramento do status dos Registros
em Conselhos, Certificados e certidões de débito (INSS, Receita Federal, Receita Estadual, FGTS, Prefeitura Municipal),
alvarás de funcionamento das organizações da REDE IVG;

Acompanhamento e auxílio nos processos de solicitação
dos títulos de: utilidade pública municipal, utilidade pública
estadual, utilidade pública federal, registro no Conselho Municipal de Assistência Social, Certificado de entidade beneficente de assistência social.
Assessoria Jurídica: (elaboração de atas, revisão estatutária,
análise de contratos, adequações ao novo marco regulatório.

Acompanhamento das Rotinas de RH.

Apoio técnico e financeiro às organizações da sociedade civil
que desenvolvem ações de atendimento à população
socialmente vulnerável.
Repasse de doação de recursos financeiros no valor de
R$ 97.844,94 para organizações da sociedade civil.

Formação de colaboradores da REDE IVG
Data: 12/12/2014
Duração: 4 horas
Participantes: 80 pessoas

Apresentação do Relatório Social 2013
Data: 18 de Junho
Duração: 3 horas
Participantes: 170 pessoas

Formação sobre Procedimentos Jurídicos e Contábeis Básicos para a Criação e Manutenção de Associações e Fundações
Data: 25 de abril
Carga Horária: 8 horas
Participantes: 26 pessoas

Visita dos Jovens do Movimento Sem Terra
Recepção dos jovens assentados nos acampamentos Sem
Terra do Estado de Santa Catarina
Data: 30 de outubro
Duração: 8 horas
Participantes: 80 jovens do MST e 30 jovens da REDE IVG
Diálogo sobre o Novo Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil – Lei 13.019/2014
Formação realizada em parceira entre IVG, ICom, ESAG e
PEAPAES
Data: 31 de outubro
Carga horária: 4 horas e 30 minutos
Participantes: 407 pessoas

Fortalecimento Institucional
Serviço de assessoramento,
defesa e garantia de direitos

Acompanhamento do processo de elaboração, aprovação
e publicação dos Balanços Patrimoniais, Balancetes,
Demonstrativos de Receita e Despesas das organizações da
REDE IVG;

Direito ao Brincar - Formação para educadores
Data: 4 de abril
Carga horária: 4 horas
Participantes: 23 pessoas

Seminário: O Fenômeno da População de Rua no Brasil
Evento realizado em parceria com CCEA
Data: 3 de novembro
Carga Horária: 8 horas
Participantes: 88 pessoas
Seminário Fissuras e Interfaces da Sociedade Civil no Sistema de Garantia de Direitos
Evento realizado pela Rede de Articulação e Conectividade dos
Direitos da Criança e do Adolescente com apoio e assessoria
do IVG
Data: 11 e 12 de novembro
Carga Horária: 17 horas
Participantes: 301 pessoas

Formação sobre o Papel do Conselho Fiscal nas Organizações
da Sociedade Civil
Data: 05 de Julho
Duração: 3 horas e 30 minutos
Participantes: 22 pessoas
Formação sobre o Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil – Lei 13.019/2014
Data: 04 de novembro
Carga Horária: 8 horas
Participantes: 36 pessoas
Formação sobre Tópicos de Gestão de Pessoas para organizações da Sociedade Civil: Aspectos Legais e Funcionais
Data: 19 de setembro
Carga Horária: 8 horas
Participantes: 23 pessoas
Palco Solidário
Evento realizado em parceria entre o Instituto Palco Solidário
e Centro Cultural Escrava Anastácia com a assessoria do IVG
Data: 14 e 15 de agosto
Duração: 6 horas
Assessoria da equipe IVG: 22 horas
Participantes: aproximadamente 100 voluntários (atrações
artísticas) e público de mais de 1000 pessoas.

Outras ações de assessoramento, defesa e garantia
de direitos
Participação da REDE IVG nos conselhos:
Conselho Municipal da Assistência Social de Fpolis (CMAS)
Conselho Estadual da Assistência Social de SC (CEAS)
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Fpolis (CMDCA)
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
de SC (CEDCA)
Conselho Municipal de Educação de Palhoça (COMED)
Conselho Municipal de Assistência Social de Palhoça
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de São José
Conselho Municipal da Juventude de São José
Conselho Municipal Anti-drogas de São José
Fórum Nacional de Aprendizagem
Fórum Nacional de Entidades Gestoras

Fórum Estadual de Aprend. e Erradicação do Trabalho Infantil
Fórum Permanente de Políticas Públicas de Florianópolis
Comitê Intersetorial de Política para População de Rua
A seguir, mais informações das ações:
- Guiné Bissau
- Floripa Te Quero Bem
- RACDCA
- Mocotó Cor
- Coaching para funcionários da REDE IVG
- Curso de Vigilantes
- Bolsas de Estudo
- Pré-Vestibular REDE IVG
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Curso de Vigilantes
O Curso de Vigilante homologado pela Polícia Federal é uma
excelente solução para pessoas que tenham como necessidade,
de forma rápida e prática, conquistar uma profissão e entrar no
mercado de trabalho formal.
Este curso foi possível pela parceria entre as organizações
Instituto Pe. Vilson Groh - IVG, Fundação ESAG – Fundação de
Estudos Superiores de Administração e Gerência e Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Profissionais em Segurança
– CEFAP. A soma destas instituições e competências viabilizou
a qualificação de 30 pessoas como vigilantes armados com a
certificação da Polícia Federal.
Na iniciativa, o IVG responsabilizou-se pela gestão do
projeto, a divulgação e seleção dos interessados, além do
acompanhamento para o bom aproveitamento do curso
profissionalizante. A FESAG assumiu a sustentabilidade
financeira da iniciativa e o CEFAP conduziu a formação técnica
dos alunos e apoio para a inserção dos mesmos no mercado
de trabalho.
Na pesquisa de impacto do curso, 20 pessoas estão
trabalhando, sendo 14 na área de segurança, com salários
de até R$ 2.200,00/mês, dez estão sem emprego formal e
apenas um não foi encontrado.

9

COMUNIDADES

DE ORIGEM DOS
NOVOS VIGILANTES

Caminho Novo, Capoeiras, Ipiranga,
José Mendes, Monte Cristo,
Monte Serrat, Morro do Mocotó, Tapera
e Vargem do Bom Jesus

30 ADULTOS
ATENDIDOS
A Fundação ESAG, através da sua direção, sente-se
com o dever cumprido ao apoiar financeiramente
o curso de formação de vigilantes, proporcionando a possibilidade de inclusão social de 30 pessoas,
através da profissionalização das mesmas. É ensinar a pescar ao invés de dar o peixe que alimenta
um só dia.”
Clara Pellegrino - Fundação ESAG - Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência
O curso de vigilantes abriu novos caminhos, me deu
a oportunidade de ter uma profissão. Logo depois que
terminei o curso fui contratada e hoje sou vigilante.
Daiane Cristina do Nascimento Costa - Moradora
do Pastinho, Monte Serrat

GUINÉ BISSAU
Com um pão, um professor, um lápis e um
caderno é possIvel construir o sonho de
uma criança de Guiné Bissau
O IVG é o gestor deste projeto, tendo a missão de viabilizar
condições financeiras e estruturais para a educação de crianças
e jovens da Tabanca de Empada, região sul de Guiné-Bissau
na África Ocidental.

41.947,69

RECURSOS INVESTIDOS NO ANO
DE 2014 (R$)

330

BOLSAS DE
ENSINO

SENDO:
270 no Liceu
12 no Jardim Consolata
48 na Escola Comunitária de Mui

650

KitS de material
escolar PARA
jovens do Liceu

200

ColôniaS de férias
para crianças e
adolescentes

A cooperação internacional nasce por uma questão
de solidariedade entre os povos, um olhar no processo de globalização excludente. É grande a importância de criar mecanismos internos e externos
que, também, construam uma solidariedade includente, construindo e acolhendo Guiné Bissau em uma
relação histórica com a população negra da África.
Pe. Vilson Groh - Presidente do Instituto
Pe. Vilson Groh
O apoio às escolas comunitárias das Tabancas é muito importante, pois a criança tendo uma boa educação
de base chegará mais preparada ao Liceu. Ajudando
estas crianças de Empada estão a ajudar todo o povo
de Guiné-Bissau.
Pe. Maio da Silva – Gestor local Guiné Bissau
Apoiamos o projeto Guiné Bissau porque acreditamos que aquele povo está esquecido, necessitado,
e porque sabemos que está sendo feito um trabalho
sério, sem busca de promoção pessoal. “Que a tua
mão esquerda não saiba o que faz a tua direita”.
Norberto Cazagranda - Doador Guiné Bissau

País

IDH*

Ranking**

Guiné-Bissau

0,396

177º

Brasil

0,744

79º

* Índice de Desenvolvimento Humano
**IDH calculado para 187 países

DOAÇÕES PARA O PROJETO:
Banco do Brasil - Ag.: 4236-6 C/C.: 57.543-7
CNPJ: 13.188.828/0001-67
Investimento de R$ 300/ano (até 3 vezes)

10

IVG - RELATÓRIO SOCIAL 2014

Bolsas de estudo
O IVG recebeu uma importante herança das organizações que
constituem sua Rede, o papel de ser referência na busca por qualificação
educacional, profissional e inserção no mercado de trabalho.
Diariamente, jovens e adultos são encaminhados ao IVG
buscando oportunidades de estudo, qualificação e trabalho.
Com o propósito de ampliar a oferta de soluções para estes
casos, o IVG firmou parceria com a Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina - FIESC, foi assinado um convênio
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
O resultado deste convênio foi a disponibilização de bolsas
integrais nos cursos técnicos oferecidos pela instituição.
A divulgação é feita através de edital, tendo os candidatos
indicados pelas organizações da REDE IVG prioridade.

10

JOVENS
ATENDIDOS

A única coisa que não tiram de você é conhecimento.
Sabrina Francielly Nascimento - Na adolescência foi
atendida pelo Centro Social Marista Monte Serrat e,
posteriormente, fez a graduação em Administração de
Empresas via bolsa de estudos viabilizada pelo Centro
Cultural Escrava Anastácia. Atualmente é colaboradora do Centro Educacional Marista Lúcia Mayvorne.

O IVG também possui convênios com outras instituições de ensino,
como a Faculdade CESUSC, garantindo bolsas de ensino integrais
ou parciais para beneficiários e colaboradores da REDE IVG.

7 CURSOS

Uma metodologia de aprendizado comportamental focada em
motivação para um plano de ações que produza resultados.
É uma maneira simples e eficiente de adquirir autoconhecimento que conta com o auxílio de um profissional,
o coach.
Objetiva conseguir uma melhoria significativa na performance
individual e coletiva através da construção de uma nova cultura
de relações interpessoais (baseada na responsabilidade, foco,
cooperação e proatividade) e da adoção de um novo paradigma
pessoal, focado na automotivação e na solução de problemas.

O Pré-Vestibular REDE IVG é um Projeto sob a gestão do
Instituto Pe. Vilson Groh – IVG que oferece a oportunidade de
jovens e adultos participarem de um curso extensivo preparatório para o vestibular e ingresso na universidade. Trata-se
de uma ação estruturante, que incentiva e qualifica para o ingresso no ensino superior.
Em 2014, 150 alunos frequentaram as aulas do Pré-Vestibular REDE IVG. Do grupo de 70 alunos que finalizaram o curso,
33 ingressaram na universidade pública.
As aulas são ministradas por um grupo de 26 professores
voluntários, oriundos de diferentes escolas, cursinhos e universidades da região e conta com um coordenador pedagógico voluntário. Nossas aulas acontecem de segunda a
sexta-feira, das 18h30 às 22h, em um auditório no centro de
Florianópolis, cedido pelo Sistema de Ensino Energia.

150 VESTIBULANDOS
FINALIZARAM
70 O CURSO

Eletrônica, Graduação em Direito,
Técnico em Edificações, Técnico em
Eletrotécnica, Técnico em Manutenção
de Aeronaves em Célula, Técnico em
Manutenção e Suporte em Informática e
Técnico em Redes de Computadores.

Coaching para funcionários
da Rede IVG

Pré-Vestibular Rede IVG

33 APROVADOS
no vestibular
23 COLABORADORES
ATENDIDOS
Participar desta rede é um privilégio. Me sinto muito
gratificado de poder participar desta equipe que apresenta um grande espírito de doação e de contribuição
social. Nós precisamos disto!
José Sudá Pires - Coach voluntário do Instituto Pe.
Vilson Groh (IVG)
Eu nunca havia vivenciado a experiência de um processo de Coaching e para mim valeu muito a pena
porque foi fundamental para enfrentar um período
muito desafiador em minha vida pessoal, que inevitavelmente repercutiu na minha vida profissional. O
Coach José Sudá ajudou me manter equilibrado, tanto no aspecto racional quanto emocional, a partir das
instruções, orientações que ele proferia a cada encontro semanal que aconteceu no decorrer dos meses do
segundo semestre do ano passado. A cada encontro
eu aprendia algo novo por meio de um diálogo prazeroso e atento. Percebo que adquiri conhecimento, experiência, mas principalmente, firmeza no meu objetivo, propósito, chegando numa situação de vida bem
melhor de quando iniciei esse processo de coaching.
Por isso, agradeço pela oportunidade de continuar a
caminhada desse processo de transformação e potenciação do meu ser seja por meio das minhas virtudes ou pelas minhas oportunidades de crescimento.
Luiz Gabriel Angenot - Colaborador do Centro
Cultural Escrava Anastácia (CCEA)

em universidades
públicas
A educação é o instrumento mais poderosa que podemos usar para mudar a vida de qualquer ser humano!
Whuiny Kallan Almeida ex aluno do Pré-Vestibular e
estudante de Engenharia Mecânica da UFSC
Além do Whuiny, seus irmãos João Carlos de Almeida
Filho (Estudante de Engenharia Mecânica - UFSC),
Meire Hellen de Almeida (Formada em medicina UFSC) e Alisson de Almeida (estudante de Educação
Física), moradores da Costeira do Pirajubaé, foram
alunos do Pré-Vestibular REDE IVG.
O apoio do pré-vestibular para o ingresso na universidade, sem dúvida fez uma grande diferença na vida
desta família.

26 PROFESSORES
VOLUNTÁRIOS
O pré-vestibular inicia com a parte mais básica da
preparação do candidato, que passa, em primeiro lugar, pelo desenvolvimento do senso de honestidade. E,
em segundo lugar, a perseverança, de educar nossos
alunos a reconhecer as suas deficiências de forma objetiva, e de lutar para superá-las. Não há profissionais
de sucesso e nem sociedade desenvolvida sem esses
pré-requisitos: transparência e trabalho duro. Não há
felicidade em nenhuma sociedade se não há respeito
ao próximo e decência nos atos. Por isso entendemos
que nosso pré-vestibular é, sobretudo, uma instituição de educação, e não apenas uma prestadora de
serviços para gerar aprovação no vestibular. A ética
pessoal é um pré-requisito tanto a alunos quanto a
professores e colaboradores. E este ponto é muito bem entendido por todos os voluntários, que nos
últimos anos têm servido aos alunos de exemplo de
conduta e dedicação. Nosso objetivo de inclusão não
se limita apenas a criar universitários, mas formar futuros profissionais dotados de competência e decência pessoal. E muitos dos nossos alunos, seguindo os
exemplos de seus mestres, têm mudado suas vidas
de maneira irreversível. Para melhor.
Welly Chang - Professor e coordenador pedagógico
voluntário do Pré-Vestibular REDE IVG
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FLORIPA TE QUERO BEM
O movimento Floripa te Quero Bem (FTQB) foi idealizado pelo
Instituto Pe. Vilson Groh (IVG), Instituto Guga Kuerten (IGK),
Instituto Comunitário Grande Florianópolis (Icom), com apoio
da RBSTV e da ESAG/UDESC.
Uma das contribuições deste trabalho executado por uma
ampla rede de instituições foi o documento “Desafios
de Florianópolis: subsídios para elaboração do Plano de
Metas” que identificou um conjunto de desafios que a
cidade enfrentava, agregados em cinco áreas. Frente a estas
situações, identificaram-se iniciativas e práticas locais que
poderiam inspirar o poder público e outras instituições na
resolução compartilhada de tais desafios.
O FTQB articulou uma Emenda à Lei Orgânica do Município,
instituindo a prática do Plano de Metas na gestão pública
municipal. A Lei compromete o poder público em apresentar,
a cada seis meses, a situação de cada uma das 71 metas
compactuadas.

60 INSTITUIÇÕES
PARTICIPANTES
O FTQB é uma iniciativa inovadora, alinhada ao
Movimento Cidades Sustentáveis. Reconhecemos
as conquistas, mas devemos avançar: rapidez no
alcance das metas, ampliar o envolvimento da sociedade civil organizada e garantir a participação da
população no controle social.
Willian Narzetti – Equipe Executiva do
Instituto Pe. Vilson Groh (IVG)
Entramos no Movimento movidos pela vontade de ver
a nossa cidade crescer com igualdade. O IGK acredita
na possibilidade de uma cidade melhor e mais justa.
Alice Kuerten – Presidente do Instituto
Guga Kuerten e Membro Comitê Consultivo FTQB

Em 28 de agosto de 2014, foi apresentado o primeiro balanço
do Plano de Metas da gestão pública municipal (2013 – 2016),
acompanhado por cerca de 140 pessoas.

71

Mocotó Cor

METAS

O projeto consiste em organizar ações estruturantes envolvendo a comunidade, o poder público e parceiros da iniciativa
privada com o objetivo de materializar a “A ética e a estética”
na comunidade do Mocotó.

COM 3 EIXOS:
Eixo 1: Compromisso Social
Eixo 2: Desenvolvimento da Cidade
Eixo 3: Governança

RACDCA
A Rede de Articulação e Conectividade dos Direitos da
Criança e do Adolescente - RACDCA articula instituições
governamentais e da sociedade civil, como um polo agregador
que permite olhar a realidade interna de cada entidade,
indo além dos projetos e programas existentes no governo,
ampliando o olhar para construção de políticas públicas.
Em 2013, foi assinado o Termo de Cooperação Técnica nº
083/2013, comprometendo o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o
Governo do Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Contas
do Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de
Florianópolis, o Conselho Tutelar de Florianópolis, o Instituto
Pe. Vilson Groh, o Conselho Estadual de Direitos da Criança
e do Adolescente de Santa Catarina, o Conselho Municipal
de Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis, o
Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina,
o Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis,
a Ordem dos Advogados de Santa Catarina – Seccional
Santa Catarina, e a Universidade Federal de Santa Catarina,
instituir, entre os partícipes o “Protocolo de Atendimento ao
Adolescente em Conflito com a Lei”.
O trabalho foi desenvolvido ao longo de um ano e, em 2014,
apresentou-se o Protocolo de atendimento ao Adolescente em
Conflito com a Lei. Atualmente, o desafio é implementá-lo em
outras regiões do estado de Santa Catarina.

A Rede de Conectividade, construída nestes últimos
tempos, tem trabalhado sua força impregnada na
relação de uma circularidade aonde todo mundo tem
saberes e aonde estes saberes são partilhados da
construção da materialização cada vez mais do sistema de garantia de direitos que queremos estreitar
não só a partir do nosso município, mas construir um
caminho na perspectiva do nosso Estado e mostrar
que é possível sim ter um jeito diferente sim para ser
trabalhado.
Vilson Groh - Presidente do Instituto
Pe. Vilson Groh (IVG)

É um movimento positivo, que além de pintar as casas das crianças atendidas pela Associação de Amigos da Casa da Criaça
e do Adolescente do Morro do Mocotó – ACAM, recupera espaços deteriorados, como lixo espalhado, imóveis precários,
acessos provisórios, fortalecendo a comunidade para fomentar a resolução de problemas existentes no território.
Com o envolvimento da sociedade em conjunto com moradores, o trabalho do Mocotó Cor mostra muitos resultados:

96
65
2.700
30

CASAS RECEBERAM
doação de TINTA
CASAs PINTADAS, SENDO
DIVERSAS REPARADAS
LITROS
DE TINTAS

LIXEIRAS
INSTALADAS

MAIS DE

150

VOLUNTÁRIOS
ENGAJADOS

NOVO PARQUINHO, ÁRVORES
PLANTADAS E SINALIZAÇõES

Meu coração se enche de alegria em saber que tem
tanta gente que pensa no próximo, o que hoje em dia
é tão raro, cada um pensa em si e não no próximo. Eu
não pensei que viria tanta gente. Meu coração se enche de alegria e meus olhos se enchem de lágrimas...
Não tenho palavras para agradecer!
Adriana Machado – Moradora do Morro do Mocotó
beneficiada pela ação
É um privilégio integrar o ‘Mocotó Cor, beleza transformando vidas’. Este projeto ousado e inteligente,
idealizado pelo Pe. Vilson Groh, tem em sua essência
o resgate da autoestima de toda uma comunidade
esquecida. A pintura das casas e a organização das
áreas públicas, em conjunto com as várias ações
da ACAM, entre elas o ‘Mocotó em Cena’, ganharão
ainda mais destaque na sociedade, abrindo espaço
e impulsionando os talentos hoje escondidos. Os
moradores do morro com o apoio de mais de uma
centena de voluntários já perceberam sua força. O
projeto Mocotó Cor, com muita “boniteza”, vem para
potencializar tudo que o morro tem de bom.
Walter Silva Koerich - Diretor Administrativo
do Instituto Pe. Vilson Groh (IVG)
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COMUNICAçÃO

SITE

redeivg.org.br
Canal de divulgação das
ações da REDE IVG.
Acesse o site do IVG e fique
sabendo de tudo que
acontece na rede IVG, O que
estamos realizando
e de que maneira você
pode fazer parte desta
Corrente do Bem.

PRÊMIOS E CONQUISTAS

FACEBOOK

facebook.com/redeivg
facebook.com/VILSONGROH

Período de referência: 07/07/14 a 31/12/14

SEGUIDORES

3.107
6.994

Alcance**

youtube.com.br

Canal de divulgação
de vídeos sobre as
ações da REDE IVG

REDE IVG

3.633
1.660

Relatório Social
Anual IVG (4 EDIÇÕES)

REDE IVG
VILSON GROH

Além dos reconhecimentos legais (registro nos Conselhos
de direito, Título de Utilidade Pública) Pe. Vilson e o IVG tem
recebido uma série de prêmios que fortalecem a legitimidade
das ações desenvolvidas pelo Instituto e pelas organizações da
Rede IVG. Alguns prêmios:

CEDEP: Certificação de Mérito Comunitário – SESC. 2006

Medalha Amigo da Criança: Prefeitura Municipal de Florianópolis

Prêmio Estadual de Direitos Humanos Maria da Graça Braz:
Movimento Estadual dos Direitos Humanos – Colégio Coração
de Jesus. 2001

RELATÓRIO IMPRESSO

Medalha O Zumbi dos Palmares: Câmara de Vereadores de
Florianópolis. Pe. Vilson foi homenageado pelo combate à
discriminação e o preconceito em defesa da vida. 2001

Desde 2011, prestando
contas à sociedade.

Título de Cidadão de Florianópolis: Câmara Municipal de
Florianópolis. 2004

5.000

EXEMPLARES

VILSON GROH

ENVOLVIMENTO***

PRÊMIOS REDE IVG

Medalha Honra ao Mérito da Academia Catarinense do Livro:
ACALI.

VILSON GROH

Impressões*

45.739
41.384

Edição BIMESTRAL, que reúne
as informações importantes
sobre a REDE IVG e repassa à
sociedade, aos parceiros
e apoiadores.

REDE IVG

20.535 REDE IVG
15.412 VILSON GROH

YOUTUBE

NEWSLETTER IVG

PRÊMIOS IVG

* número de vezes que uma publicação
é exibida.
** número de pessoas que receberam
impressões da publicação.
*** número de curtidas, comentários
e compartilhamentos.

Medalha Solidariedade - Ordem - Liderança: ALESC e Lions
Clubes de Santa Catarina. 2005

CCEA: Medalha Antonieta de Barros – ALESC. 2007
CEDEP: Prêmio Criança Esperança. 2012
CEDEP: Prêmio Itaú Unicef. 2013
CCEA: Prêmio Anu de Ouro. CUFA. 2013
CCEA: Prêmio de Destaque Social do estado de Santa
Catarina. Secretaria de Desenvolvimento Regional da Grande
Florianópolis. 2013
CEDEP: Certificação de Responsabilidade Social – ALESC. 2013
CCEA: Homenagem de Honra ao Mérito de Participação
Juvenil – PMF. 2015
CEMLM: Homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina pelo trabalho desenvolvido com a Campanha
da Fraternidade, com o lema “Eu vim para servir”. 2015
CEMLM: Homenagem da Arquidiocese de Florianópolis
pelo desenvolvimento da Iniciativa Solidária com o Projeto
Direitos Humanos. 2014

Diploma Senatus Populusque Florianopolitanus: SPQF. 2005
Prêmio Amigos do Terceiro Setor: Ministério Público de Santa
Catarina – 2006
Medalha de Honra ao Mérito Cruz e Sousa: ALESC. 2007
Prêmio Betinho Atitude Cidadã: 2008

MAIS DE

30

PRÊMIOS REDE IVG
NOS ÚLTIMOS ANOS

Prêmio Fraternità: Città di Benevento - Itália. 2010
Medalha Joana de Gusmão em Homenagem ao Voluntário de
Florianópolis: Prefeitura Municipal de Florianópolis. 2010

Medalha Dr. Geraldo
Nicodemos Righi Vieira de
Responsabilidade Social

Medalha Emílio Blum: ACIF. 2010
Medalhas João Paulo II e Herbert de Souza: Câmara Municipal
de Florianópolis. 2011
Utilidade Pública Estadual: 2013

Primeiro membro instituidor do IVG, Dr. Geraldo Nicodemos
Righi Vieira e sua família apoiavam as ações da REDE IVG
há mais de 25 anos. Em sua homenagem e como forma de
retribuição aos tantos anos de amizade e parceria, foi criada,
em 2011, a Medalha Dr. Geraldo Nicodemos Righi Vieira de
Responsabilidade Social. Esta homenagem é conferida a
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, associada ou
não ao IVG, que tiver prestado relevantes serviços sociais à
sociedade da Grande Florianópolis. Agraciados:

Prêmio Darcy Ribeiro de Educação: Comissão de Educação e
pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 2013
Certificado de Responsabilidade Social de Santa Catarina:
ALESC. 2013
Homenagem OAB/SC e Assembleia Legislativa de SC. 2013
Prêmio IGK – A Grande Jogada Social: Instituto Guga Kuerten. 2012
Prêmio de Políticas de Ação afirmativa e Juventude: ALESC. 2014
Comenda Jerônimo Coelho: Maçonaria Catarinense do GOB. 2015

ANO 2011

ANO 2012

ANO 2013

- Srª Maria Amélia
Gomes Vieira

- Sr. Valter Koerich
- Ir. Hedwiges Hoffer

- Sr. José Ferreira de Macedo
- Sra. Ester de Souza F. de Macedo
- Ir. Neves Alete Alves (em memória)

Doar-se é investir construtivamente no mundo com
tanto a fazer, a corrigir, no gesto da oferenda, no ritual
da amizade, no ofertório de quem vive para construir
e salvar.
Darcy Vitória de Brito
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IVG
RECURSOS
GESTÃO DE RECURSOS

Receitas E Despesas - Ivg

BALANÇO PATRIMONIAL IVG
EXERCICIO 2014

BALANÇO PATRIMONIAL INSTITUTO VILSON GROH
CNPJ 13.188.828/0001-67 SALDO EM 31/12/2014
ATIVO
31/12/2014

31/12/2013

Receita

R$ 636.135,1 1

Receita de Doações

R$ 308.270,75

Receita de Convênios

R$ 36.374,14

Receita Trabalho Voluntário

R$ 150.200,00

(+-) Despesa Total

- R$ 558.260,21

Pessoal

- R$ 447,20

Viagens e Representações

- R$ 1.031,40

Manut. e Reparos

- R$ 74,69

Depreciação

- R$ 398,83

Circulante

R$ 1.592.751,26

Circulante

R$ 1.229.283,10

Caixa

R$ 0,45

Caixa

R$ -

Banco

R$ 20.834,99

Banco

R$ 16.642,36

Aplicação Financeira

R$ 1.571.915,82

Aplicação Financeira

R$ 1.212.640,74

Utilidades e Serviços

Não Circulante

R$ 11.911,78

Não Circulante

R$ 538,23

Telefone

- R$ 3.910,41
- R$ 3.092,04

Imobilizado

R$ 11.911,78

Imobilizado

R$ 538,23

Correios

- R$ 435,45

Total

R$ 1.604.663,04

Total

R$ 1.229.821,33

E-Mail

- R$ 382,92

Assessorias
Comunicação e Marketing

- R$ 218.755,32
- R$ 19.800,00

Equipe de Apoio

- R$ 197.155,32

Assessoria Jurídica

- R$ 1.800,00

PASSIVO
Circulante

R$ 2.099,82

Circulante

R$ 1.033,02

Fornecedores

R$ 1.877,82

Fornecedores

R$ 1.033,02

Obrigações Tributárias

R$ 24,00

Obrigações Tributárias

R$ -

Obrigações Previdenciárias

R$ 198,00

Obrigações Previdenciárias

R$ -

Despesas com Veículos

- R$ 277,43

Patrimônio Líquido

R$ 1.602.563,22

Patrimônio Líquido

R$ 1.228.788,31

Custos dos Projetos

Total

R$ 1.604.663,04

Total

R$ 1.229.821,33

Eventos e Formações

- R$ 27.683,69
- R$ 15.494,88

Materiais Impressos, Informativos

- R$ 12.188,81

Despesas Gerais

- R$ 15.449,65

Despesas Filantrópicas

- R$ 97.844,94

Despesa Trabalho Voluntário

- R$ 150.200,00

Para manutenção de suas despesas o IVG conta com a
rentabilidade financeira do seu fundo patrimonial, proveniente
de doações dos sócios beneméritos. O fundo foi criado com
o objetivo de proporcionar sustentabilidade de suas ações e
constituir um ativo permanente para investimentos sociais
comunitários. O fundo comunitário de investimento social foi
constituído com o propósito de: 1) amealhar e gerir recursos para
a criação de um mecanismo de contribuição visando impulsionar
e fortalecer, por meio do repasse de recursos decorrentes da
rentabilidade do patrimônio, as atividades do IVG; 2) repasse
financeiro para projetos desenvolvidos pelas instituições da
REDE IVG.
O fundo patrimonial, construído pela doação de 10 pessoas ou
organizações, possui o valor de R$ 1.456.309,43. Os rendimentos
financeiros provenientes da aplicação financeira de tais recursos
renderam no ano de 2014 o valor de 141.209,22 (29% das receitas
da instituição).

IVG 2014
BALANÇO
PATRIMONIAL

Receita Financeira

R$ 141.290,22

Impostas e Taxas

- R$ 41.558,85

Despesas Financeiras

- R$ 627,80

(=) Superávit

R$ 77.874,90

636.135,1 1
TOTAL RECEITAS IVG (R$)

558.260,21
TOTAL DESPESAS IVG (R$)
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REDE IVG
Depois de apresentado o Instituto Pe. Vilson Groh, apresenta-se a estrutura e a história
das organizações que fazem parte da REDE IVG. São elas que trabalham e desenvolvem
atividades diárias com as 5.116 crianças, adolescentes, jovens e adultos, por meio da
atuação de 396 colaboradores, 147 voluntários e a mobilização de R$ 16.612.974,18 no
ano de 2014.
A atuação da REDE IVG trabalha fortemente a questão de circularidade e do
empoderamento dos sujeitos coletivos. Organizações que possuem saberes que são
partilhados no processo de conscientização e aprendizado.

QUANDO TUDO COMEÇOU
2011

INSTITUTO
PE. VILSON GROH

2004

CENTRO SOCIAL
ELISABETH SARKAMP

1999

CENTRO EDUCACIONAL MARISTA
LÚCIA MAYVORNE

1998

CENTRO CULTURAL
ESCRAVA ANASTÁCIA

1996

CENTRO EDUCACIONAL MARISTA
SÃO JOSÉ

1995

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CASA
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DO MORRO DO MOCOTÓ

1987

CENTRO DE EDUCAÇÃO E
EVANGELIZAÇÃO POPULAR

1980

ASSOCIAÇÃO JOÃO PAULO II

Olhar-se e ver-se dentro do IVG é ver-se dentro de um trabalho coletivo. O IVG não é uma
pessoa. O IVG é uma construção de um processo coletivo que foi se embrionando historicamente, dentro desta interpelação em
que a realidade cada vez mais traz esta percepção de garantir o direito de ter direitos.
Pe. Vilson Groh
Presidente do Instituto
Pe. Vilson Groh - IVG
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ACAM

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CASA DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DO MORRO DO MOCOTÓ

Atendimento socioeducativo
Contraturno escolar

PÚBLICO

LOCALIZAÇÃO

ABRANGÊNCIA

Crianças e adolescentes,
de 5 a 15 anos, moradoras
da comunidade do
Morro do Mocotó e
comunidades vizinhas.

Morro do Mocotó
Florianópolis

Morro do Mocotó, Morro da
Queimada, Jagatar e Morro
do Bode

SERVIÇOS, PROJETOS E/OU PROGRAMAS
Projeto Informática Cidadã: Laboratório de
informática que garante o acesso à cultura, à inclusão digital e o conhecimento dos
instrumentos e ferramentas da informática
moderna, de forma sistemática em atividades planejadas.

Projeto Quem canta seus males espanta:
Desenvolvimento das potencialidades crianças e adolescentes com o aprendizado
de instrumentos musicais e canto, possibilitando que se expressarem através da
linguagem musical.

Projeto Sala da Imaginação: Possibilita que
a criança e o adolescente constituam-se
enquanto leitores. Em um espaço acolhedor que garante o acesso a uma convivência com livros de forma prazerosa, através
de atividades diversas e sistematizadas,
compreendendo o texto a partir de uma
leitura crítica, percebendo a relação entre
texto e contexto.

Projeto Brincando com a História: Construção do respeito às identidades, criando
oportunidades para que as crianças e adolescentes se constituam como cidadãos
do mundo, através da construção de
conhecimentos pautados nas concepções
de justiça, autonomia, solidariedade
e respeito.

Projeto Dança: Desenvolvimento sociocultural através da dança. Estimula e amplia a
produção e consumo da arte e cultura, proporcionando às crianças e adolescentes uma
convivência com a prática da linguagem
corporal, possibilitando o estimulo e desenvolvimento de habilidades e potencialidades,
o trabalho coletivo e solidário e a construção
de valores e atitudes éticas e estéticas.

Projeto Artes Visuais: Desenvolvimento
sociocultural, possibilitando que se expressem através da linguagem artística.
Promoção do exercício da valorização da
diversidade cultural e o compromisso de
democratização do acesso à cultura. Oportuniza, por meio de saberes específicos,
o conhecimento a respeito das manifestações e representações artísticas, possibilitando às crianças e adolescentes se expressarem através da linguagem artística.

Jogos Cooperativos e Brincadeiras: Proporciona às crianças e adolescentes
oportunidades de refletir e reconhecer a
importância da prática da atividade física para o ser humano, ampliando seus
conhecimentos através dos jogos cooperativos e brincadeiras.
Projeto Capoeira: Desenvolvimento da
compreensão da capoeira como possuidora de elementos históricos que retratam
todo um processo de resistência de uma
cultura, contribuindo para formação do
cidadão crítico e criativo dentro da sociedade, estimulando a tolerância e respeito
às diferenças para a construção de uma
cultura de paz.
Projeto Brincar é um Direito: Reconhecimento e garantia do direito de brincar,
resgatando e fortalecendo a cultura da infância.
Projeto Mocotó Cor: Implantação de
melhorias estruturais na comunidade do
Mocotó, incluindo a pintura de 96 casas
das crianças atendidas pela ACAM.

5A15
192
92.928
454,16

IDADE DOS
ATENDIDOS

PESSOAS
ATENDIDAS
REFEIÇÕES
OFERECIDAS
CUSTO MÉDIO
MENSAL POR
BENEFICIÁRIO (R$)
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JOÃO PAULO II
Associação João Paulo II

Atendimento socioeducativo
Contraturno escolar
Centro de Educação Infantil

PÚBLICO

LOCALIZAÇÃO

ABRANGÊNCIA

Crianças, adolescentes e
adultos, com idade entre 2 e 73
anos, moradores da comunidade
de Praia/Ponte do Imaruim.

Comunidade da Praia/
Ponte do Imaruim - Palhoça.

Comunidade da Praia

SERVIÇOS, PROJETOS E/OU PROGRAMAS
Centro de Educação Infantil: Proporciona condições para o desenvolvimento integral da criança de 2 a 5 anos de idade,
considerando, as possibilidades de aprendizagem que apresentam nas diferentes
faixas etárias, atuando de forma a propiciar o desenvolvimento de capacidades
envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação
interpessoal e de inserção social.
Centro de Desenvolvimento da Criança
e do Adolescente: espaço socioeducativo preventivo a crianças e adolescentes,
de 6 a 15 anos de idade, matriculados no
ensino regular, desenvolvendo atividades
complementares no sentido de mantê-los
inseridos no espaço institucional, proporcionando-lhes atividades que possibilitem a ampliação de seus conhecimentos, e com isso que estejam integrados à
Instituição e não vulneráveis a possíveis
perigos encontrados nas ruas, promovendo ainda fortalecimento de vínculos entre
a Instituição e as famílias da Comunidade.
Tearterapia: Fortalecimento de vínculos, por meio de trabalhos artesanais,

aos participantes, sendo desenvolvido e direcionado com o auxílio de duas
artesãs voluntárias.
Projeto Casa da Comunidade das Areias:
Contribui com a formação dos moradores
do Núcleo da Areias, sem exclusão, oportunizando a inserção social dos mesmos,
investindo no desenvolvimento global da
comunidade e moradores; Formar novas
lideranças para o desenvolvimento do núcleo mais afastado do centro da Comunidade; Oferecer espaço para a Comunidade
reunir-se e realizar suas atividades celebrativas, de lazer e formação, fomentando o fortalecimento de vínculos das
famílias locais
Saúde Comunitária - Atendimento Médico e Atendimento Psicológico: Proporciona aos moradores da Comunidade e colaboradores da Associação João Paulo II,
melhores condições de saúde, através de
atendimentos realizados por voluntários,
oportunizando fácil acesso para a marcação das consultas.
Serviços Assistenciais: Auxílio às pessoas
em condição de vulnerabilidade social.

2A73
222
64.652
247,15

IDADE DOS
ATENDIDOS

PESSOAS
ATENDIDAS
REFEIÇÕES
OFERECIDAS

CUSTO MÉDIO
MENSAL POR
BENEFICIÁRIO (R$)
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CCEA

Centro Cultural Escrava Anastácia

Inserção Social e Laboral / Assistência Social
Defesa e Garantia de Direitos / Cultura e Esporte

PÚBLICO

LOCALIZAÇÃO

ABRANGÊNCIA

Crianças, adolescentes,
jovenS E adultos

Florianópolis,
Lages e Joinville

GRANDE Florianópolis,
Lages e Joinville

SERVIÇOS, PROJETOS E/OU PROGRAMAS
Rito – Aprendiz – Inserção: Possibilita o
reconhecimento do indivíduo como protagonista e autônomo em seu próprio processo social e histórico; Desperta para o
censo crítico objetivando sua organização
social e política; Desperta para ações comunitárias elevando a sua autoestima e
seu empoderamento; Apoio psicossocial;
Oferece formação humana e cidadã, orientação para a escolha profissional e continuidade dos estudos, qualificação para o
mundo do trabalho, encaminhamento para
vagas de aprendizagem e acompanhamento da inserção após o término do
período de aprendizagem.
Procurando Caminho: Fortalece os vínculos familiares, sociais, escolares, bem
como facilitar inserção escolar e laboral,
tendo em vista o seu protagonismo, para
adolescentes e jovens em situações de extrema vulnerabilidade, moradores das comunidades empobrecidas.
Ipes – Incubadora Popular de Empreendimentos Solidários: Oferece qualificação
profissional e assessoria à incubagem de
empreendimentos solidários urbanos, e
apoia o processo de construção de autonomia a empreendimentos individuais e
coletivos incubados.

Casa de Acolhimento Darcy Vitória de
Brito: Acolhe e garante proteção integral a
crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos
(a idade se estende de 0 a 17 em se tratando de grupo de irmãos); contribui para a
prevenção do agravamento de situações
de negligência, violência e ruptura de vínculos; restabelece vínculos familiares e/ou
sociais; possibilita a convivência comunitária; promove acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos e às demais políticas
públicas setoriais.
Frutos do Aroeira: Disponibiliza atendimento a adolescentes, de ambos os
sexos, a quem se atribua autoria de ato
infracional em Regime de Semiliberdade
provenientes da Região de Florianópolis e
adjacências da 1ª Circunscrição Judiciária.
Provita – Programa de Proteção a Vítimas
e Testemunhas Ameaçadas: Contribui
com o combate à violência e à impunidade, propiciando que pessoas, vítimas ou
testemunhas, possam prestar seu testemunho à polícia e à justiça, com a garantia
de preservação de suas vidas, com a dignidade que lhes é devida, por meio da (re) inserção social em local seguro.

Casa de Acolhimento Monte Serrat:
Protege os usuários, preservando suas
condições de autonomia e independência;
prepara os usuários para o alcance da auto
sustentação; promove o restabelecimento de vínculos comunitários, familiares e/
ou sociais; e promove o acesso à rede de
políticas públicas.
República para Adultos em Processo
de Saída das Ruas: Protege os usuários,
preservando suas condições de autonomia
e independência; prepara os usuários para
o alcance da auto sustentação; promove o
restabelecimento de vínculos comunitários, familiares e/ou sociais; e promove o
acesso à rede de políticas públicas.
Centros de Referência em Direitos Humanos Lages e Joinville: Contribui para
romper com padrões violadores de
direitos e prevenir a reincidência de
violações de direitos.
Grupo de Terceira Idade Rosário de Luz:
Disponibiliza espaço de convivência
visando ressignificar o processo de envelhecimento com dignidade através de
atividades manuais, inclusão digital, jogos
lúdicos, atividades esportivas, vídeos educativos, palestras, atendimentos de saúde
e lanches coletivos.

0A90
1.679
4.320
332,25

IDADE DOS
ATENDIDOS

PESSOAS
ATENDIDAS
REFEIÇÕES
OFERECIDAS
CUSTO MÉDIO
MENSAL POR
BENEFICIÁRIO (R$)
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CE MARISTA SJ
Centro Educacional Marista São José

Ensino Fundamental e Médio

PÚBLICO

LOCALIZAÇÃO

ABRANGÊNCIA

Crianças, adolescentes e
jovens moradores do da
Serraria/Jardim Zanellato

Jardim Zanellato
São José

Jardim Zanellato,
Morar Bem, José Nitro,
Araucária e proximidades

A PARTIR DE
IDADE DOS
ATENDIDOS

SERVIÇOS, PROJETOS E/OU PROGRAMAS
Ensino Fundamental I e II: Ensino oferecido de forma regular e seguindo as
Diretrizes para a Educação Nacional, consiste na formação para a cidadania e na
construção de significados, considerando a cultura local, as políticas públicas e
Institucionais. Assim, busca-se por
meio do desenvolvimento de projetos e
diferentes situações de aprendizagem,
ampliar as competências dos educandos
nas áreas do conhecimento.

Ensino Médio: Promove o desenvolvimento dos educandos, assegurando-lhes
qualidade no processo de aprendizagem
e condições para o exercício da cidadania,
necessários à continuidade dos estudos e
construção do projeto de vida.
Jornada Ampliada: Uma modalidade
da Educação Integral que dialoga com
o ensino formal e traz elementos que
dão condições pedagógicas para o
fortalecimento do processo educati-

vo e, consequentemente, melhoria no
ensino-aprendizagem. Desenvolve um
fazer pedagógico buscando a formação
plena do educando no âmbito do conhecimento formal, da tecnologia, do letramento, das expressões artístico-culturais,
da leitura e produção crítica de mídias
audiovisuais, da economia solidária e da
consciência planetária a partir do trabalho
com estas múltiplas linguagens e saberes
em oficinas temáticas específicas.

5
1.725
100.649
201,19

PESSOAS
ATENDIDAS

REFEIÇÕES
OFERECIDAS

CUSTO MÉDIO
MENSAL POR
BENEFICIÁRIO (R$)
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CE MARISTA LM

Centro Educacional Marista Lúcia Mayvorne

Ensino Fundamental

PÚBLICO

LOCALIZAÇÃO

ABRANGÊNCIA

Crianças, adolescentes
e jovens moradores do
Maciço do Morro da Cruz.

Monte Serrat
FLORIAnÓPOLIS

Monte Serrat
e Alto da Caeira

SERVIÇOS, PROJETOS E/OU PROGRAMAS
Ensino Fundamental I: Educação integral do 1º ao 5º ano, contemplando
oficinas
de
educomunicação,
meio ambiente, capoeira, teatro, artes circenses, artes plásticas, jogos
cooperativos e literarte.
Ensino Fundamenta II: Educação em tempo parcial do 6º ao 9º ano, com Jornada
Ampliada oferendo oficinas em contra
turno de iniciação científica, música, circo,

quebra-cabeça de saberes, robótica, dança
e café com leitura.
Direitos Humanos na Escola: Sensibiliza
a comunidade escolar ao debate sobre a
violação de direitos como expressão da
violência, dando visibilidade e discutindo
em torno de uma cultura política de defesa
dos direitos humanos, numa perspectiva
crítica fazendo uma interface com o currículo escolar.

Projeto - Território: uma escola em movimento: Envolve o público atendido nas lutas
sociais cotidianas do território, através da
participação nos processos de articulação
política com a comunidade e a rede local, nas
áreas de saúde, educação e meio ambiente.

A PARTIR DE
IDADE DOS
ATENDIDOS

5
843
166.800
310,68
PESSOAS
ATENDIDAS

REFEIÇÕES
OFERECIDAS

CUSTO MÉDIO
MENSAL POR
BENEFICIÁRIO (R$)

30

IVG - RELATÓRIO SOCIAL 2014

CEDEP

Centro De Educação e Evangelização Popular

Atendimento socioeducativo
Contraturno escolar

PÚBLICO

LOCALIZAÇÃO

ABRANGÊNCIA

Crianças, adolescente e jovens
de 5 a 17 anos, moradores do
Monte Cristo e arredores.

Monte Cristo - Florianópolis

Monte Cristo, Coloninha,
Jardim Atlântico, Vila São João,
Capoeiras e Procasa

5A17
455
145.200
317,68

IDADE DOS
ATENDIDOS

SERVIÇOS, PROJETOS E/OU PROGRAMAS
Projeto Oficinas do Saber: Desenvolve
um trabalho na perspectiva da formação
integral do SER – através de oficinas de
Artes, Teatro, Dança, Música, Judô, Futebol, Capoeira, Skate, Educação tecnológica,
Manifestações Culturais, Artes literárias,
Educação Ambiental, Desafios cognitivos
e Apoio Pedagógico, oportunizando vivências e aprendizado na dimensão de valores
como respeito, responsabilidade, autonomia, protagonismo, criticidade, criatividade, valendo-se das múltiplas linguagens
potencializando o exercício da cidadania.
Projetos transversais:
Projeto Recriando a Escrita: Oferece
um atendimento diferenciado as crianças
e adolescentes cujo desempenho está se
distanciando dos demais colegas do grupo. Identificando as necessidades específicas que cada um precisa para, ao longo do
seu processo de aprendizagem, melhorar
seu desempenho escolar, superando suas
dificuldades, despertando o prazer em
aprender por meio de atividades lúdicas,
prazerosas e desafiadoras, estimulando o
desenvolvimento de suas potencialidades.

Projeto de Música : Formação do educando enquanto sujeito, trabalhando tanto
a subjetividade quanto um aprendizado
vocacional.
Projeto de Judô: Proporciona maior
equilíbrio físico e mental para que as crianças e adolescentes possam conhecer
seus limites e a partir daí, desenvolver a
percepção, motricidade, espacialidade e
desenvolvimento das funções superiores,
exercitando para a cultura da paz.
Projeto Fênix: Oportuniza aos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio do desporte, contribuindo para a inserção e permanência
destes na escola. Resgata os envolvidos no
narcotráfico, exploração infantil, negligencia, situação de rua e outras, mostrando
novas possibilidades e outros caminhos.
Inserindo-os no mercado de trabalho e na
elaboração de seu projeto de vida
Educação de Jovens e Adultos - EJA
e Cursos do Pronatec: O CEDEP
disponibiliza o espaço no período noturno
para a formação de jovens e adultos.

PESSOAS
ATENDIDAS
REFEIÇÕES
OFERECIDAS

CUSTO MÉDIO
MENSAL POR
BENEFICIÁRIO (R$)
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MOBILIZAçÃO DE RECURSOS
Além de submeter projetos a editais do governo e/ou empresas, a REDE IVG conta com
o apoio de parceiros, pessoas físicas e jurídicas, sensíveis à causa da REDE, que contribuem financeiramente. Contudo ainda trabalhamos com dificuldades financeiras,
então organizamos grandes eventos anuais a fim de mobilizar recursos de forma a garantir a continuidade de nossas ações.

A proposta de criar um Fundo Patrimonial
para o IVG era de perpetuar o importante
trabalho do Pe. Vilson nos últimos 30 anos,
e ajudar a fortalecer as organizações que
ele criou na comunidade. Naturalmente
sempre será necessária a captação de
recursos e doações para o atendimento de
crianças e adolescentes, mas deve haver
um equilIbrio entre as doações para o Fundo Patrimonial e para as ações imediatas de
atendimento. As pessoas precisam entender que doar para um Fundo Patrimonial é
investir no futuro das organizações sociais
que elas apoiam, de forma a fortalecer a rede
de proteção social de suas comunidades.
Lúcia Gomes Vieira Dallagnello
Membro do Conselho Deliberativo do
Instituto Pe. Vilson Groh - IVG
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REDE
IVG
EM NÚMEROS

CUSTO MÉDIO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIOS POR INSTITUIÇÃO
1.725

CE MARISTA SÃO JOSÉ
CCEA

1.679
843

CE MARISTA LÚCIA MAYVORNE

455

CEDEP

ACAM

R$ 454,16

ACAM

92.928

ASSOCIAÇÃO JOÃO PAULO II

R$ 247,15

ASSOCIAÇÃO JOÃO PAULO II

64.652

CEDEP

R$ 317,68

CEDEP

145.200

CCEA

R$ 332,25

CCEA

4.320

MARISTA SÃO JOSÉ

R$ 201,19

MARISTA SÃO JOSÉ

100.649

MARISTA LÚCIA MAYVORNE

R$ 310,68

MARISTA LÚCIA MAYVORNE

166.800

CUSTO MÉDIO MENSAL
POR BENEFICIÁRIO DA REDE IVG

R$ 274,96

Dependendo da complexidade do atendimento o custo pode
variar, chegando a R$ 2.723,97 no caso de uma criança
acolhida na Casa de Acolhimento Darcy Vitória de Brito.

222

ASSOCIAÇÃO JOÃO PAULO II

REFEIÇÕES OFERECIDAS

192

ACAM

MAIS DE

574.500

5.116

BENEFICIÁRIOS
CRIANÇAS,
ADOLESCENTES,
JOVENS E ADULTOS

BENEFICIÁRIOS
POR ESPECIFICAÇÃO

1.438%

Investimento social:
prevenção X repressão

R$ 4.231,36

(redução de danos)

1.905

O custo médio mensal de uma criança, adolescente
ou jovem atendido pelas instituições da REDE IVG,
nas ações de prevenção a violência e cuidado com a
vida, é de R$ 274,96. Já um adolescente em conflito
com a lei no sistema socioeducativo de internação
provisória tem um custo unitário mensal de R$ 4.231,36
e na semiliberdade tem um custo de R$ 2.738,75.
(Dados DEASE/SJC-SC 2014).

551
102

FAMÍLIAS

REFEIÇÕES
OFERECIDAS

RECEBEM
BENEFÍCIOS
DE BOLSAS
DO GOVERNO

POPULAÇÃO
EM SITUAÇÃO
DE RUA

92

IDOSOS

87

38

13

12

CUMPRINDO ABRIGADOS/ ENCAMINHADOS PESSOAS
ACOLHIDOS PELO CONSELHO C/ DEFICIÊNCIA
MEDIDA
TUTELAR
SOCIOEDUCATIVA

COM ESSES DADOS
REFORÇAMOS A IMPORTÂNCIA
DO APOIO E INVESTIMENTO
EM AÇÕES DE PREVENÇÃO.

896%

R$ 2.738,75

R$ 274,96
CUSTO MÉDIO MENSAL
PREVENÇÃO / PROJETO SOCIAL
REPRESSÃO (INTERNAÇÃO)
REPRESSÃO (SEMI LIBERDADE)
VARIAÇÃO
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REDE
IVG
EM PESSOAS
396

COLABORADORES
POR INSTITUIÇÃO

COLABORADORES
CONTRATADOS EM
REGIME CLT

147
VOLUNTÁRIOS
REGULARES E
EVENTUAIS

ACAM

21

ASSOCIAÇÃO JOÃO PAULO II

24

CEDEP

30

CCEA

129

CE MARISTA SÃO JOSÉ

98

CE MARISTA LÚCIA MAYVORNE

94

COLABORADORES
POR ATIVIDADE

NIVEL DE INSTRUÇÃO
DOS COLABORADORES
ENSINO SUPERIOR
(COMPLETO OU EM FORMAÇÃO)

EQUIPE EXECUTIVA - ATIVIDADE MEIO

211

Professores, Educadores,
EQUIPES DE APOIO - ATIVIDADE FIM

ENSINO MÉDIO

84
ESPECIALIZAÇÃO

MAIS DE

55
ENSINO FUNDAMENTAL

35

MESTRADO

10
DOUTORADO

1

69%

DOS COLABORADORES
DA REDE IVG possuem
ou estão em
formação superior
e pós graduação

57
339

Esse para mim é um dos grandes pontos das
organizações da sociedade civil: as pessoas.
Elas são envolvidas e se envolvem a todo
o tempo. Muito embora, na maioria das vezes,
exista a relação de emprego, elas estão
ali ligadas em torno de um objetivo comum
que é uma causa, e que supera qualquer
relação trabalhista. E como a conquista
desse objetivo é gratificante, é recompensadora. Quando não dá certo, quando um
jovem desistia do projeto, quando um morador de rua retornava para a rua, era frustrante, chegava a doer porque eu me sentia
fracassada, era como se a culpa também
fosse minha. Mas um aprendizado também foi
aceitar as escolhas individuais de cada um
e saber que todos têm seu tempo e que por
isso as portas precisam estar abertas.
Natália Berns Abreu
Voluntária do Instituto
Pe. Vilson Groh - IVG

38

IVG - RELATÓRIO SOCIAL 2014

REDE
IVG
GESTÃO DE RECURSOS

TOTAL INVESTIDO NAS AÇÕES
E PROJETOS DAS INSTITUIÇÕES
DA REDE IVG
despesas

RECEITAS
REDE IVG

CCEA

R$ 6.439.935,05

CE MARISTA SÃO JOSÉ

R$ 4.164.556,00

CE MARISTA LÚCIA MAYVORNE R$ 3.142.870,00

CCEA

R$ 6.376.060,60

CEDEP

R$ 1.428.299,31

CE MARISTA SÃO JOSÉ

R$ 4.164.556,00

ACAM

R$ 1.046.384,16

ASSOC. JOÃO PAULO II

R$ 658.411,25

CE MARISTA LÚCIA MAYVORNE R$ 3.142.870,00
CEDEP

R$ 1.396.538,13

ACAM

R$ 988.061,85

ASSOC. JOÃO PAULO II

R$ 544.887,60

TOTAL

R$ 16.612.974,18

REDE IVG

0,56% 0,62%
1,89%
0,43%
1,96%

Recursos Filantrópicos - Rede Marista (R$ 7.287.160,00)

6,01%

192

455

222

DESPESAS

CCEA

ACAM

CEDEP

AJPII

Despesas

- R$ 6.439.935,05

- R$ 1.046.384,16

- R$ 1.428.299,31

- R$ 658.411,25

Despesas com Pessoal

- R$ 4.225.941,96

- R$ 636.007,58

- R$ 948.130,83

- R$ 470.725,95

Impostos, Taxas e Contribuições

- R$ 10.314,60

- R$ 777,49

- R$ 18.059,02

- R$ 5.387,75

Despesas Financeiras

- R$ 27.295,78

- R$ 1.632,00

- R$ 3.435,27

- R$ 2.676,89

Serviços Contratados

- R$ 12.487,50

- R$ 38.615,68

- R$ 934,90

- R$ 25.997,18

Depreciação/Amortização

- R$ 3.638,33

- R$ 26.051,42

- R$ 16.889,10

- R$ 7.734,70

Custos de Projetos

- R$ 1.679.074,95

- R$ 155.420,44

- R$ 250.469,14

- R$ 62.358,19

Despesas Gerais e Administrativas

- R$ 481.181,93

- R$ 187.879,55

- R$ 190.381,05

- R$ 83.530,59

Receitas Convênios Municipais (R$ 2.119.726,88)
Receitas Doações e Contribuições recebidas (R$ 1.397.210,70)
Receita Prestação de Serviços (R$ 998.617,80)

12,75%

ATENDIDOS

843

1725

5116

DESPESAS

MARISTA LUCIA

MARISTA SJ

TOTAL GERAL

Receitas Internacionais (R$ 326.240,61)

Despesas

- R$ 3.142.870,00

- R$ 4.164.556,00

- R$ 16.880.455,77

Receitas Festas e Eventos (R$ 314.282,45)

Despesas com Pessoal

- R$ 2.360.785,00

- R$ 3.402.188,00

- R$ 12.043.779,32

Impostos, Taxas e Contribuições

- R$ 12.761,00

- R$ 313,00

- R$ 47.612,86

Despesas Financeiras

- R$ 486,00

- R$ 609,00

- R$ 36.134,94

Serviços Contratados

- R$ 303.828,00

- R$ 133.282,00

- R$ 515.145,26

Depreciação/Amortização

- R$ 29.931,00

- R$ 93.863,00

- R$ 178.107,55

Receitas Financeiras (R$ 103.449,06)
Receitas Convênios Federais (R$ 93.320,48)
Outras Receitas (R$ 70.793,70)
23,53%

1679

Receitas Convênios Estaduais (R$ 3.912.172,67)

8,41%
43,84%

ATENDIDOS

TOTAL RECEITAS REDE IVG (R$)

RECEITAS

TOTAL INVESTIDO NAS AÇÕES E
PROJETOS DAS INSTITUIÇÕES DA
REDE IVG (R$)

R$ 16.880.455,77

TOTAL

16.612.974,18

16.880.455,77

Custos de Projetos
Despesas Gerais e Administrativas

- R$ 435.079,00

- R$ 534.301,00

- R$ 2.147.322,72
- R$ 1.912.353,12
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PARCEIROS
Privados
Abrasel - Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes
ACIF - Associação Comercial e
Industrial de Florianópolis
Associação Antônio Vieira
Westrupp - West Soft
Associação de Lojistas do
Beiramar Shopping
Associação de Pais e Professores
do Colégio Menino Jesus
Baz Batti e Polette
Beiramar Shopping
Biguaçu Transportes Coletivos
Cartório Estreito
Centro de Eventos ACM
Colégio Catarinense
Comissão Nó Djunta Mon
Copal Alimentos
D’Araujo Comunicação
Diprotec
Duatto Contabilidade
Dubai Importadora e Distribuidora
Jotur Transporte Coletivo
Estrela Transporte Coletivos
Faculdade Borges de Mendonça
Faculdade Cesusc
FATEMP - Faculdade de
Tecnologia Nova Palhoça
FIESC - Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina
FESAG - Fundação de Estudos
Superiores de Administração e
Gerência
Floripark Empreendimentos
Fundaciones Jacobs
Grupo RBS
Grupo S’tyllus
Gtt Goods That Talk
GZG Administradora de Bens
Instituto Comunitário da Grande
Florianópolis - ICom

PÚBLICOS
Instituto Guga Kuerten - IGK
Intelbrás
Intercultural
Irmandade do Senhor dos Passos
JPKretzer & Cia Ltda
Koerich Imóveis
Koesa Incorporação e Participação
Livraria CEMJ
Lojas Koerich
Magia das Cores
Mundo Melhor Koerich
Neoway Tecnologia Negócios Ltda
OCC Contabilidade
Olsen Indústria e Comércio
Paraíso Viagens
Programa Mesa Brasil - SESC
Projeto Genoma
Quatro Engenharia
RG Contadores Associados
Sbtur Viagens e Turismo
SESC
Sinergia
Sistema de Ensino Energia
Supermercados Imperatriz
Tintas Renner
Tractebel Energia
TV RIC Record
UNESCO - Criança Esperança
UNICRED - Projeto Somar
Usina Hidrelétrica Barra Grande - BAESA
Vínculo Basic
Vocali Comunicação Estratégica
Voodoo Branded Content
Woa Empreendimentos Imobiliários
Yepá Estúdio Design & Estratégia

CELESC - Centrais Elétricas de
Santa Catarina
UDESC - Universidade do Estado
de Santa Catarina
Eletrosul - Centrais Elétricas
Floram - PMF
FMP - Faculdade Municipal de Palhoça
Fundo Municipal da Infância e
Adolescência - PMF
Governo do Estado de Santa Catarina
Justiça Federal - Penas Alternativas
Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate a Fome
Prefeitura Municipal de Florianópolis - PMF
Prefeitura Municipal de Palhoça
Prefeitura Municipal de São José
Secretaria de Desenvolvimento Regional
da Grande Florianópolis - SDR
Secretaria de Estado da Educação
de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda de
Santa Catarina
Secretaria de Estado de Segurança
Pública de Santa Catarina
Secretaria Estadual de Justiça e
Cidadania de Santa Catarina
Secretaria Municipal de Assistência
Social - PMF
Secretaria Municipal de Assistência
Social - PMF
Secretaria Municipal de Educação - PMF
Secretaria Nacional de Políticas
para Mulheres
Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Tribunal Regional do Trabalho

Talvez o grande desafio do IVG seja sensibilizar em como levar a mensagem da importância do social para toda a sociedade,
em especial às empresas, no sentido de
que somos todos responsáveis e agentes
de transformação, onde o bem comum, a
fraternidade e, sobretudo a solidariedade
são elementos fundamentais para termos
uma sociedade mais justa e igual.
Léo Mauro Xavier Filho
Vice Presidente do Instituto
Pe. Vilson Groh - IVG
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Centro Educacional Marista
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Para a FIESC,
educação é o novo nome
do desenvolvimento.
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DESENVOLVER NOVAS
TECNOLOGIAS,
INSPIRAR NOVAS
SENSAÇÕES,
IMPRIMIR NOVAS
EXPERIÊNCIAS.
Esse é o nosso papel e o que nos dá sentido.

A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC acredita que o futuro da
indústria catarinense está na elevação da escolaridade básica e qualificação profissional de seus
trabalhadores.
O compromisso diário da FIESC é representar a indústria catarinense e torná-la cada vez mais
competitiva e sustentável. Na educação, os diversos produtos e serviços ofertados, por meio de
suas entidades SESI, SENAI e IEL, contribuem para promover a escolaridade, a qualificação e o
desenvolvimento profissional de seus trabalhadores e suas lideranças.
Essa atuação é fortalecida pelo Movimento A Indústria pela Educação, uma iniciativa da FIESC.

A Neoway apoia iniciativas
como a do Instituto Padre
Vilson e reaﬁrma seu
compromisso com um mundo
melhor e mais justo.
Neoway, novas fronteiras.

www.fiesc.com.br/aindustriapelaeducacao

www.neoway.com.br
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