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Palavra do Pe. Vilson

E

m 2020 comemoramos quatro décadas
desencadeando processos nas comunidades
empobrecidas da Grande Florianópolis, onde
cada pessoa que compõe a Rede IVG se une
no ato de encharcar-se da escuta e da presença do
outro, e agir ao reconhecer o grito dos territórios
onde atuamos.
Esse encharcamento tem enchido o nosso coração
com a chama da compaixão. Uma compaixão que
rompe com a indiferença e a naturalização das
injustiças sociais, assumindo ações educativas e
coletivas com os empobrecidos, na construção de
processos emancipatórios.
Diante de todos esses anos, queremos recordar
os fios que teceram a trama da Rede dando
surgimento ao Instituto Pe. Vilson Groh, que
também celebra, em 2021, 10 anos a serviço
dessa mesma Rede, na construção de uma cidade
democrática, inclusiva e equânime, num caminho
de solidariedade estrutural.
É necessário olhar para trás e perceber os fios
que compõem a memória,para pensar o futuro.
Um futuro inserido num cenário de mudança
epocal devido à crise da Covid-19, com impactos
econômicos, políticos, sociais e culturais,
transformando-se numa grande crise humanitária.
Crise que possui dois sentidos: pode provocar
espaços de medo e inércia ou provocar criatividade,
inovação e possibilitar sonhos.

Nesta edição você verá, como fio estruturante em
nossas organizações, a priorização da educação
como ferramenta de emancipação na vida das
crianças, adolescentes e jovens da nossa Rede. Um
exercício contínuo de agarrar as esperanças por trás
dos seus olhos, de ajudá-los a desabrocharem como
belíssimas flores em forma de educadores, médicos,
engenheiros e tantos outros saberes que hoje servem
à melhora da qualidade de vida das suas próprias
comunidades. Esse sempre foi o nosso olhar, não o
do dano, mas da percepção da riqueza dessas vidas,
por entender a educação como um ato amoroso.
Num ano tão desafiador como o de 2020, foi na
fraqueza que ficamos ainda mais fortes. Iniciamos o
Fundo de Apoio às Famílias Empobrecidas da Rede
IVG, os elos de solidariedade foram reforçados e,
ampliamos o nosso impacto na vida das pessoas.
Por fim, quero agradecer a todas e todos que têm se
doado à esta causa. Um sonho que se sonha sozinho
é miragem, mas um sonho que se sonha junto é
realidade. E a beleza da Rede IVG está justamente
nisso: não se trata apenas de uma pessoa, mas deste
coletivo em movimento, onde todos se reconhecem
como parte desta corrente do bem.

Para nós, ela tem trazido a capacidade de se
reinventar nos coletivos e, de esperançar. Não
podemos deixar morrer o sonho e a profecia que
apontam caminhos, pois o sonho é o alimento
dos caminhantes. Não é miragem, mas a matériaprima de processos coletivos na Casa Comum.
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Quem somos?

Instituto Pe. Vilson Groh:

construindo pontes que unem pessoas

O

Instituto Pe. Vilson Groh é um
espaço de articulação de ideias
e construção de pontes que
unem pessoas e organizações na
busca do florescimento da solidariedade
estrutural. O IVG é uma organização sem
fins lucrativos que trabalha articuladamente
em rede com outras 6 organizações e em
parceria com 2 instituições de ensino,
além de oferecer programas formativos
e de apoio para crianças, adolescentes e
jovens, desenvolvendo ações educativas e
assistenciais na Grande Florianópolis e GuinéBissau, na África.

O propósito maior do IVG é abrir caminhos
para que os indivíduos possam assumir
o protagonismo das suas próprias vidas.
Isso porque as organizações da Rede IVG
e as escolas conveniadas oferecem acesso
à educação básica e integral, acolhimento,
serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos, preparação pré-universitária
e permanência nas instituições de ensino
superior e técnico, inserção no mercado de
trabalho, acesso à cultura e esporte, de forma
gratuita a quem mais precisa.

Isso significa

Centro Cultural
Escrava Anastácia

Escolas
Conveniadas
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Oportunidade de se inserir em
universidades e cursos técnicos, no
mercado de trabalho, de lutar por seus
direitos, de garantir uma vida digna,
de poder sonhar e materializar seus
sonhos.

Quem somos?
As organizações que
compõem a Rede IVG,
fortalecidas através
da união gerada pelo
Instituto, trabalham na
construção de um projeto
de vida para crianças,
adolescentes e jovens.

As escolas conveniadas Marista Escola
Social Lucia Mayvorne e Marista Escola
Social São José oferecem educação básica
a partir de 6 anos de idade.

17+ CCEA - IVG

Pré-Vestibular, Programa
de Bolsas, Educação
Complementar e
Inserção Social e Laboral

14+ CCEA - CEDEP - IVG - AGB
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo;
Educação Complementar;
Programa Humanitário de Educação; Ensino
Médio; Inserção Social e Laboral

10+ AJPII - ACAM
CEDEP - IVG - AGB

05+ AJPII - AGB ACAM - CEDEP

Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo;
Educação Complementar

Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
Educação Complementar

0+ CCEA

Acolhimento Institucional
para Crianças e Adolescentos
em Situação de Violência

02+ AJPII

Educação Infantil

03+ AJPII e AGB
Educação Infantil
Programa Humanitário
de Educação

Onde estamos e atuamos
A Rede IVG e escolas conveniadas estão nas cidades de
Florianópolis, São José e Palhoça, e têm alcance na Grande
Florianópolis. A rede também estende suas atividades à África,
através do programa humanitário de educação Amigos da
Guiné-Bissau.

Florianópolis - Ilha: ACAM, CCEA e Centro Social
Elisabeth Sarkamp, e Marista Escola Social Lucia Mayvorne
(conveniada).
Florianópolis - Continente: IVG, CCEA e CEDEP.

São José: Marista Escola Social São José (conveniada).

BIGUAÇU
FLORIANÓPOLIS

SÃO JOSÉ

PALHOÇA

Palhoça: Associação João Paulo II.
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Institucional

Nossa missão:

a razão de existirmos, a nossa
cultura e como nos vemos no futuro

O

Instituto Pe. Vilson Groh leva a sério o seu propósito, cultura e a maneira como se vê
nos próximos anos. Nesses 10 anos de trabalho, tudo o que foi feito aponta para o
futuro que o Instituto está construindo e está impregnado dos seus valores.

Ser um espaço de articulação de
ideias e construção de pontes que
unem pessoas e organizações,
na busca do florescimento da
solidariedade estrutural.

Atuação em rede
Valorização do capital humano e social
Ética e transparência
Justiça social
Cuidado com a vida e o meio ambiente
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Fortalecer as organizações da
sociedade civil voltadas à defesa
e garantia de direitos e contribuir
com a trajetória de vida de crianças,
adolescentes e jovens em territórios
empobrecidos.

Institucional

Objetivos estratégicos do IVG
O planejamento estratégico do IVG foi desenvolvido a partir da metodologia Balanced
Scorecard, buscando o desdobramento dos objetivos em metas e ações.

Perspectiva do
Impacto Social

Fortalecer a
gestão das
organizações
da Rede

Perspectiva das
Finanças

Incrementar
captação de
recursos para
a Rede IVG

Perspectiva da
Melhoria dos
Processos

Fortalecer a
cultura de
atuação em
rede

Perspectiva das
Pessoas

Capacitar
equipes para
a captação de
recursos

Influenciar
na formação
de políticas
públicas

Criar oportunidades de
empoderamento dos sujeitos na
construção de seus projetos de vida

Diversificar fontes de
recursos

Aperfeiçoar
processos
operacionais

Conectar o
IVG com as
pessoas dentro
e fora da Rede

Fortalecer e disseminar entre
os colaboradores da Rede
os princípios que regem a
atuação do IVG

Incrementar
fundo
patrimonial

Fortalecer e
qualificar a
atuação da
Rede nos
Conselhos

Promover
a formação
continuada dos
colaboradores

Balanced Scorecard (em tradução livre, Indicadores Balanceados de Desempenho) é um modelo de gestão
estratégica que surgiu nos anos 90 para desmistificar a visão de que, para obter sucesso, um negócio precisa
focar unicamente em indicadores financeiros e contábeis. Ao mesmo tempo, o BSC serve para definir
estratégias e desenhar planejamentos de maneira muito mais abrangente.
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Nossa história

Arquivo IVG. Registro pré-pandemia

Nossa história

10 anos de Instituto e 40 anos de luta
Uma história de dedicação e luta pela justiça social

O

Instituto Pe. Vilson Groh está
completando 10 anos em 2021, mas
sua história começa muito antes
disso e é inspirada na vida do Padre
Vilson Groh, reconhecido como sinônimo de
luta pelas causas sociais.

IVG e, à medida que as demandas dessas
organizações foram crescendo, surgiu, em
2011, a necessidade de formalização de outro
espaço de aprofundamento e expansão do
conhecimento. Nasce, então, o Instituto Pe.
Vilson Groh.

Ao longo desses 40 anos, Padre Vilson tem sido
presença nas periferias e vem transformando
realidades, sempre com o apoio de pessoas
parceiras e voluntárias.

O nome “Instituto Pe. Vilson Groh” foi uma
escolha feita a partir da preocupação de não
perder o legado que o próprio nome do Vilson
trazia e para dar continuidade a essa história
que já vinha sendo construída a muitas mãos.

Pelo seu papel de líder na presidência das
organizações, que hoje formam a Rede
10

Nossa história

Transformar
sonhos e realidades
Hoje, o IVG é articulador, formador e
participante no fortalecimento do trabalho
da Rede IVG, bem como impulsionador de
programas e projetos nas comunidades
onde atua. A premissa de atuação do IVG é
desencadear processos com as pessoas e
não pelas pessoas, do ponto de vista do seu
empoderamento e da sua formação.
Com um olhar de futuro, esses processos de
empoderamento e formação trarão a essência
de florescer a força do comunitário, ao
recuperar a cultura do encontro, construir uma
solidariedade estrutural. Essa solidariedade
equânime nos territórios torna as políticas
públicas um instrumento para a justiça social
e para o bem comum, articulando a relação
público-privado sem perder a perspectiva do
verbo

esperançar.

“O IVG nasce com a missão de
articular, de apoiar e construir
a Rede das Organizações que o
compõem ao longo do tempo de 40
anos, construindo efetivamente
uma intervenção de qualidade e de
forma articulada, em conjunto, na
construção de políticas públicas.
O IVG hoje se tornou uma entidade
que tem uma perspectiva cada
vez mais ampla ao mesmo tempo
que uma intervenção local, agindo
globalmente, pensando e agindo
localmente.”
Pe. Vilson Groh

11

Nossa história

O início de um caminho traçado em Rede:
Histórias singulares, impactos coletivos

1970
No Morro do Mocotó, com a Irmã Edwiges, nasceu
a Associação de Amigos da Casa da Criança e do
Adolescente do Mocotó (ACAM), institucionalizada em
1995 e que hoje atende a cerca de 200 crianças com
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV) e projetos especiais no contraturno da escola.

1978
Essa história de dedicação sempre foi movida pela
busca de oportunidades. O jovem Vilson, que chegava
a Florianópolis em 1978 para estudar Teologia, tinha
um objetivo de vida que até hoje é colocado em prática:
fortalecer o olhar sobre a compreensão da cultura
popular e das comunidades empobrecidas, e a luta por
justiça social nas periferias da Grande Florianópolis.

1980
Foi criada a Associação João Paulo II, na foz do Rio
Imaruim, pelas mãos da Irmã Neves, que antes de falecer
pediu ao padre Vilson que perpetuasse seu legado,
incluindo a organização na Rede IVG. Atualmente, a
organização oferece educação infantil, SCFV, e projetos
especiais nas áreas de sustentabilidade, cultura, arte e
tecnologia.

Fim de 1980

Com a liderança do Pe. Vilson, nasceu o Centro de
Educação Popular (CEDEP), no Monte Cristo. Sua criação
foi resposta à necessidade de organização e acolhimento
às comunidades periféricas, devido à urbanização.
Nesse movimento de mobilização popular, o Projeto
Oficinas do Saber materializou o sonho das famílias de
verem seus filhos se adaptando às escolas públicas. A
organização desenvolve, atualmente, o SCFV, projetos
especiais e inserção laboral e social. O trabalho recebeu
reconhecimentos como o Prêmio Itaú Social Unicef, em
2018, e o Prêmio 100 Melhores ONGs, em 2020.
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Ainda jovem, foi acolhido no Morro do Mocotó, por
uma mulher, militante e mãe de santo: a sacerdotisa da
umbanda Claudete Régis Machado, que, mais tarde
se transformaria em uma grande parceira de lutas e da
“materialização da esperança”. Foi por meio dela e
dos terreiros de umbanda que padre Vilson se inseriu no
morro, rompendo paradigmas e traçando seu caminho.

Nossa história

1983
Fez do Monte Serrat o seu novo lar e neste
caminhar floresceram relações que se enraizaram
nas comunidades da Grande Florianópolis. Além
da liderança de padre Vilson, a história de cada uma
das organizações da Rede IVG tem como semente a
dedicação de mulheres abnegadas e obstinadas, em
especial as irmãs da Fraternidade Esperança, além de
voluntários e doadores.

Em parceria com Dona Darcy e Seu Teco, importantes
lideranças do Monte Serrat, padre Vilson atuou na
idealização e consolidação do Centro Cultural Escrava
Anastácia (CCEA), acolhendo crianças vítimas de
violência ou com vínculos familiares fragilizados e/
ou rompidos, na Casa de Acolhimento Darcy Vitória
de Brito, e jovens com projetos educativos e culturais.
Hoje, o CCEA realiza os programas Jovem Aprendiz e
Rito de Passagem, além de outros projetos especiais de
formação de adolescentes e jovens, desenvolvendo um
importante trabalho de inserção social e laboral.

Fim de 1990
Foi também fruto da mobilização comunitária e da
liderança do padre Vilson a articulação para a instalação
da Marista Escola Social Lúcia Mayvorne, no Monte
Serrat, após o fechamento da escola estadual que ali
existia. No final dos anos 1990, outras organizações
parceiras se uniram ao movimento: o Marista Escola
Social São José, no Jardim Zanellato, e o Centro Social
Elizabeth Sarkamp, na comunidade do Alto da Caieira.

A Rede IVG ainda conta com um projeto humanitário
de educação na Guiné-Bissau (África), criado em 2017,
a Associação Amigos da Guiné-Bissau que atende
a mais de 1.300 crianças, construindo e reformando
escolas, contribuindo na formação de professores, com
alimentação e com material escolar.
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Depoimentos

O IVG pelo olhar de quem o faz acontecer

“Ao longo desses anos, aprendi
bastante sobre solidariedade
no IVG. O amadurecimento
na gestão trouxe um impacto
positivo
muito
grande:
o
Programa de Bolsas se expandiu,
criamos o Núcleo de Voluntariado
e aperfeiçoamos as abordagens
didático pedagógicas. Outro
marco significativo também foi
a reforma da Praça do Monte
Serrat, tornando-a um dos
espaços mais belos da cidade.”

“Conhecer o IVG é conhecer um
pouco mais da ‘intimidade’ de
nossa cidade. O pragmatismo
e a espiritualidade do nosso
amigo Pe. Vilson é energizante e
fomenta a chama da esperança.
Hoje descobri que a utopia
não é sinônimo de impossível,
especialmente quando se deseja
que as coisas aconteçam. O
privilégio de ser um membro
da Equipe IVG é um presente de
Deus.”

“Ser parte da Rede IVG – em
especial, a ligação com o IVG – me
proporciona diversos benefícios,
tendo como fundamento a Mística,
o administrativo-financeiro e a
formação
pedagógica.
Tenho
certeza de que temos provado
profundas mudanças na vida das
pessoas. E sem dúvidas, o Pe.
Vilson, com seu carisma, é o ponto
forte da Rede por atrair tantas
pessoas para a expansão do nosso
trabalho.”

Léo Mauro Xavier Filho
Vice-Presidente do IVG

Waltinho Koerich, Diretor de
Relacionamento Institucional do
IVG

Irmã Terezinha Herminio Maria
Fundadora da AJP II

“A Unicred Valor Capital e o Projeto
Somar
de
Responsabilidade
Social parabenizam o IVG pela sua
primeira década de atividades,
que transformou a vida de
tantas pessoas. Temos orgulho
de ser parceiro dessa rede de
generosidade e solidariedade.
Certamente muitos anos ainda
farão parte dessa história de
amor ao próximo.”

“Colaborar com o IVG é uma grande
honra. Participar de um trabalho
sério que visa a inclusão social de
uma juventude com um imenso
potencial, certamente engrandece
não só a comunidade, mas quem
contribui nas diversas iniciativas
lideradas pelo Pe. Vilson!”

“O
IVG
contribui
de
forma
fundamental para diminuir o
sofrimento
das
famílias
nas
periferias, através da educação,
do Fundo de Apoio às Famílias
Empobrecidas da sua rede e outras
ações que têm o respeito aos direitos
humanos como fonte de inspiração,
garantindo uma vida digna de ser
vivida.”

Carlos Gilberto Crippa,
Presidente Unicred Valor Capital
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Jaime de Paula
Consultor externo do IVG

Prudente José Silveira Mello,
reitor da Faculdade Cesusc

“A fundação do IVG veio ao
constatar que muitas iniciativas
sociais na cidade tinham o Pe.
Vilson como denominador. Porém,
quando a organização é baseada
na figura de uma pessoa, criase uma fragilidade institucional.
Veio então a proposta de elaborar
uma estrutura de governança,
um planejamento estratégico e
a criação do Fundo Patrimonial,
com o propósito de perpetuar o
trabalho do padre ao longo desses
anos.”
Lucia Dellagnelo, diretora
presidente do Centro de Inovação
para a Educação Brasileira (CIEB) e
instituidora do Fundo Patrimonial
do IVG

“Trabalhar com inclusão é um
grande ato de amor… Uma grande
aventura de entrega que se
assemelha a escutar a voz de Deus”.
Essa frase de Carlos Henrique Toni,
Maestro da Orquestra Brasileira
Inclusiva, resume não só meu
orgulho em fazer parte da história
do IVG, mas a satisfação em
pertencer a um grupo que escuta a
voz de Deus e vem transformando
vidas. Parabéns a todos na pessoa
do inigualável do Pe. Vilson.”

“O IVG é a experiência viva de um tipo
de organização fundamental para os
novos tempos que estamos vivendo,
por ser economicamente responsável,
socialmente impactante, tecnicamente
inovadora, moralmente impecável e
espiritualmente inspiradora.”
José Eduardo Fiates, Diretor de
Inovação e Competitividade da FIESC

Maria Argentina Bastos Shelemper,
presidente do CEDEP

“Pe. Vilson só trabalha para fazer o
bem em nome de Deus e eu o apoio
de todo coração”.
Maria Amélia Gomes Vieira,
conselheira honorária do IVG
“O IVG, como qualquer instituição,
precisou de muita dedicação
no início. Ao longo desses anos,
conseguiu montar uma equipe
com um grau de paixão que dá
vontade de colaborar. Creio que,
pelo fato de ter uma atuação na
ponta, uma forte liderança e uma
equipe dedicada, este modelo
do IVG sempre irá agregar novas
pessoas.”
Guido Dellagnelo,
presidente do Centro Cultural
Escrava Anastácia

“Pe. Vilson, com sua capacidade
agregadora, em alguns anos,
montou uma equipe capaz de
entender sua missão de vida.
Isso levou à criação do IVG e a
uma grande luta pela integração
das comunidades empobrecidas.
Assim, ele fez da sua missão a
missão de muitos!”
Ester Macedo
Instituidora do IVG

“Muitos foram os momentos marcantes
na história do IVG. Eu destacaria,
além dos inúmeros prêmios, o apoio
que temos onde atuamos, fruto dos
excelentes resultados das nossas
ações. Hoje somos respeitados como
uma instituição séria que realiza um
trabalho amplamente reconhecido
por toda a sociedade.”
Mário Augusto Capella Tavares
Diretor Administrativo/ Financeiro
do IVG
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Crédito: Roberta Lopes Pedro. Registro pré-pandemia

Nosso fazer educativo

Compromisso com uma
formação de qualidade
Gerando oportunidades e
materializando sonhos
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Nosso fazer educativo

U

ma instituição que vê a educação
como “uma semente de esperança”,
segundo Papa Francisco, deve
expressar e incluir em suas práticas,
necessariamente, movimentos e gestos –
as percepções de que não são apenas de
indivíduos, mas a expressão do coletivo ao
qual se vincula, nesse caso, as concepções do
Instituto Pe. Vilson Groh e da Rede IVG.
Conforme padre Vilson, em seu artigo
“O Florescer Comunitário”, é importante
compreender que o papel de um coletivo
forte não se faz na comunhão de ideias e, sim,
com conceitos e opiniões diferentes em torno
de uma mesma consciência.
A perspectiva educacional do IVG é de
contribuir com o processo de formação de
sujeitos autônomos, que compreendam seu
papel no mundo, desenvolvendo a criticidade
e que se entendam como sujeitos de direitos.
Sujeitos que se desenvolvam como cidadãos
ativos, que tenham condições de modificar
os processos que não estão adequados
ao seu desenvolvimento pleno como ser
humano,que possam ter oportunidades
de sonhar e a capacidade de ir em busca
de seus sonhos e direitos. E que tenham
oportunidades de construir um projeto de
vida, com criatividade e discernimento.
Nos projetos desenvolvidos pelo IVG,
valorizamos as culturas do encontro, das
relações e da presença. Nosso compromisso
é com uma educação de qualidade, na
perspectiva integral, popular, democrática
e cidadã. Uma educação libertadora, uma
pedagogia humanizadora, na qual as
diferentes dimensões referidas compõem a
essência do fazer pedagógico da Rede IVG.

Quando
falamos
em
pedagogia
humanizadora,
falamos
do
encharcamento de presença, escuta,
diálogo e amorosidade que vai além
dos muros e constrói pontes. Elementos
que estão no dia a dia dos processos
pedagógicos internos das organizações
da Rede IVG, expressados nos territórios,
na defesa de direitos das comunidades
empobrecidas, desencadeando processos
de interdependência na Casa Comum.
A solidariedade e o respeito à cultura
também são elementos em destaque nessa
pedagogia. Por meio da cultura é possível
gerar transformações no processo social,
frutos da necessidade, da consciência e
da ação. Portanto, a essência do trabalho
educativo do IVG é a humanização, a
promoção do protagonismo, a busca pela
liberdade, pela justiça social e a afirmação
dos direitos.

Crédito: Roberta Lopes Pedro. Registro pré-pandemia
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Nossos programas

Programa Pode Crer

Uma ponte para o futuro com mais oportunidades

O

Programa Pode Crer nasceu para
trazer o potencial da tecnologia e da
inovação na resolução de problemas
sociais, estreitando a ponte entre
empresas, empreendedores criativos e a
periferia; uma ponte para o futuro com mais
oportunidades.
O princípio do Pode Crer – idealizado pelo
IVG é acreditar nos sonhos e potencialidades
das crianças, adolescentes e jovens das
comunidades como grande capital social que
são para a cidade e materializar seus talentos
e ideias a partir da formação crítica, humana
e criativa.
O programa prevê a criação de cinco Centros
de Inovação Social em áreas de vulnerabilidade
social da Grande Florianópolis. Eles serão
espaços de formação humana, social e
profissional, mantendo a forte parceria com
as demais organizações educacionais e sociais
da comunidade.

O primeiro centro será construído na
comunidade
do
Monte
Serrat,
com
inauguração prevista para novembro de 2022.
A edificação contará com local para eventos,
biblioteca interativa, coworking, estúdio de
música, espaço maker, entre outras atividades
educativas.
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Projeto “CAIXA Tem –
Programa Pode Crer”

Acreditando nos Sonhos e nos
Talentos do Futuro
Em 2020, foi aprovado o projeto piloto “CAIXA
Tem – Programa Pode Crer”, iniciativa pioneira
de desenvolvimento do modelo do Programa
Pode Crer.
Ele é correalizado com a Associação João Paulo
II e o Centro Cultural Escrava Anastácia, e
conta com o patrocínio da CAIXA e do Governo
Federal, além do apoio da Organização
Internacional para as Migrações (OIM)
Brasil,da Associação Catarinense de Medicina
(ACM), da FIESC, do Sebrae SC, do Floripa
Sustentável, da Associação Catarinense de
Tecnologia (ACATE) do Laboratório Sabin e da
WOA Empreendimentos.

Nossos programas
Parceiros:

Crédito: Carolina Martins

Com participação gratuita, o projeto prevê a
execução de trilhas formativas acompanhando
320 crianças, adolescentes e jovens com idade
entre 11 e 24 anos, favorecendo também a
aproximação com o ecossistema de inovação
e de tecnologia, além de apoio no ingresso ao
mercado de trabalho e às universidades.

Eu pretendo seguir a carreira de
Contabilidade. Eu acredito que o Pode
Crer vai ajudar no meu futuro, nos meus
estudos e acrescentar no meu currículo
para entrar no mercado de trabalho. Eu
tenho grandes expectativas.
Bruna Amaral, 16
Jd. Cidade de Florianópolis - São José

Trilha Formativa
do Pode Crer:
Trilha 1:
Formação de crianças e adolescentes entre 11
e 13 anos nas áreas de tecnologia, educação
financeira, inglês, artes e meio ambiente.
Acontece na Associação João Paulo II.
Trilhas 2 e 3:
Formação de adolescentes e jovens a
partir dos 14 anos nas áreas de tecnologia,
empreendedorismo,
inglês,
formação
cultural, humana e cidadã, desenvolvendo
competências técnicas e socioemocionais.
Ocorre no Centro Cultural Escrava Anastácia.

Minha ambição na vida é ser um líder que
facilita a vida das pessoas e as inspira
a serem melhores. No Pode Crer, eu
estou vivendo uma imersão no universo
da tecnologia e inovação e conhecendo
ferramentas necessárias para o ingresso
neste mercado de trabalho. A abertura
para debates com os colegas tem sido
muito interessante também.
Anthony Gabriel, 17, Estreito Florianópolis
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Crédito: Arquivo IVG. Foto pré-pandemia.
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Programa de Bolsas IVG

Pré-vestibular e Bolsas de Ensino Técnico e Superior

Q

ue as salas de aulas das universidades
estejam lotadas de juventudes
da periferia e que elas, com seus
diplomas em mãos, impactem ainda
mais seus territórios!

É o foco do Programa de Bolsas IVG que
viabiliza, a partir de dois eixos de atuação
- Pré-vestibular e Bolsas de Ensino Técnico
e Superior - a inclusão e a permanência de
jovens das comunidades atendidas pela Rede
IVG em curso preparatório para o vestibular
e ENEM e, seguindo sua aprovação, o apoio
financeiro, pedagógico e psicológico para
concluírem suas formações em instituições de
ensino técnico e superior.

Pré-vestibular IVG
Com a parceria do SEBCOC Floripa e com
a dedicação de 25 educadores voluntários,
o IVG promove o Pré-vestibular IVG. Em
2020, 78 jovens passaram pela preparação
para o ingresso nas universidades, com o
acompanhamento pedagógico dessa etapa
e com uma formação político-cidadã, que
fortalece o potencial, o senso crítico e o
protagonismo dos estudantes.
Com a pandemia, o Pré-vestibular foi adaptado
para a modalidade virtual e, com campanhas
de doações de notebooks, os estudantes
puderam acompanhar aulas em tempo real e
encontros para orientação e suporte na rotina
de estudos dos jovens.
Nos últimos anos, mais de mil estudantes já
passaram pelo Pré-vestibular IVG e mais de
300 jovens se tornaram universitários.
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2013:
150 vestibulandos = 29% de
aprovação nas universidades

2017:
99 vestibulandos = 38% de
aprovação nas universidades

2014:
150 vestibulandos = 22% de
aprovação nas universidades

2018:
121 vestibulandos = 47% de
aprovação nas universidades

2015:
166 vestibulandos = 36% de
aprovação nas universidades

2019:
104 vestibulandos = 54% de
aprovação nas universidades

2016:
123 vestibulandos = 23% de
aprovação nas universidades

2020:
78 vestibulandos = 29% de
aprovação nas universidades*
*Por conta da pandemia, as chamadas das universidades
ainda estão em andamento, podendo alterar o número
de aprovações.

Mesmo sabendo que sou capaz, eu tinha dúvidas se realmente conseguiria
entrar na universidade. Mas graças ao Programa de Pré-vestibular do IVG, que
envolve toda a equipe de educadores, voluntários e o Pe. Vilson, eu fui aprovado
no curso de Ciências Econômicas da UFSC. Não tenho palavras para agradecer
por todo amor e profissionalismo do IVG. Estou muito feliz!
Lucas Vasconcellos, estudante de Ciências Econômicas da UFSC

A minha trajetória no Pré-Vestibular do IVG começou em 2019, após concluir o
Ensino Médio e tomar a decisão de obter apoio pedagógico nos meus estudos,
não somente para ingressar no curso de Medicina da UFSC, mas também
conhecimentos junto à equipe do IVG, que tem me ensinado, acima de tudo,
a ser resistência em meio ao caos e que um sonho não serve apenas para ser
sonhado. A todo o IVG e especialmente ao Pe. Vilson, minha eterna gratidão!
Vocês fazem a diferença não somente para mim, mas para o mundo.
Thifany Da Luz Rodrigues, educanda do Pré-vestibular IVG
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Bolsas de Ensino técnico e superior IVG

O

Instituto, com o apoio de doadores
(pessoas físicas e jurídicas), parceiros
e voluntários, vem garantindo
desde 2012 a permanência de
estudantes da Rede IVG em instituições de
ensino técnico e universidades públicas e
privadas. O programa garante bolsas, auxílio
financeiro, acompanhamento pedagógico e
apoio psicológico. Em 2020 apoiou 9 jovens
em cursos técnicos, 41 jovens em cursos de
graduação e 4 em pós-graduação, totalizando
54 estudantes beneficiados.
As bolsas disponibilizadas são oferecidas
por instituições parceiras como a Faculdade
Cesusc, Serviço Nacional de Aprendizagem
- SENAI, Escola Técnica Pró-Saúde, Escola
Superior da Magistratura do Estado de Santa
Catarina - ESMESC. Os auxílios são custeados

com doações de pessoas físicas ou empresas
que assumiram o compromisso de garantir
a permanência de um estudante desde seu
ingresso na universidade até a sua graduação.
Além de assiduidade e bom desempenho
acadêmico, os bolsistas IVG participam
ativamente de encontros de formação, debate,
oficinas com a coordenação do programa
e voluntários. Dessa forma, os estudantes
exercem seu protagonismo, liderança e
colaboração em diversas frentes no programa.
Tal como um semeador que olha seus
territórios como terra fértil, o Programa de
Bolsas faz desabrochar as flores da Rede IVG
na forma de médicos, engenheiros, arquitetos,
educadores,
jornalistas,
advogados,
profissionais diversos que farão a diferença
em suas comunidades.

Agradeço ao IVG pela preocupação e responsabilidade com o nosso futuro.
Em um país em que pouco se pensa no futuro dos jovens, a sua atenção tem
feito toda diferença. Nos faz ter esperança e acreditar que o mundo pode
ser melhor. Obrigado pela bolsa de estudo para que eu possa continuar
com meus estudos com qualidade. Obrigado por tudo!
Carla Peretti, estudante de Medicina (UFSC)

Agradeço ao IVG por todo apoio que recebi antes mesmo da minha inserção
em uma universidade pública, através do cursinho pré-vestibular. Obrigado
a todos que, durante a minha graduação, me acompanharam e apoiaram.
Sou grato a Deus, à minha família, aos colaboradores do programa,
aos amigos que fiz nessa trajetória e, sem dúvidas, ao Padre Vilson pelo
incentivo. Sem vocês, nada teria sido possível.
Rudival Bittencourt, formado em Administração Pública (UDESC).
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Escola Técnica
Pró-Saúde
6 estudantes
11,1%

Uniasselvi
7 estudantes
13%

ESTÁCIO DE SÁ
8 estudantes
14,8%

CESUSC
Outras
universidades*: 3 estudantes
5,6%
10,8%
UNISUL
3 estudantes
5,6%
SENAI
3 estudantes
5,6%
ESMESC
2 estudantes
3,8%
FAEL
2 estudantes
3,8%
54
IFSC
1 estudante
estudantes
1,8%
SENAC
1 estudante
1,8%

Bolsistas por área
de formação:

UFSC e UDESC
12 estudantes
22,3%

*UNIVALI, União Bandeirante - UNIBAN, UNISOCIESC, FASC, UNINTER e
Faculdade Borges de Mendonça

27,8%

27,8% na área da Saúde (Medicina, Fisioterapia, Medicina Veterinária,
Odontologia, Ciências Biológicas, Gestão da Saúde Pública e Técnico em
Enfermagem).

24%

24% na área da Educação (Pedagogia, Pedagogia Bilíngue, Licenciatura em
Música e Educação Física).

18,5%

18,5% na área do Direito (Mestrado em Direito e Curso de Práticas Jurídicas
e Preparação para Magistratura).

16,7%
13%

16,7% na área de Sociais (Psicologia, Ciências Contábeis, Administração
Pública, Administração, Gestão de Segurança, Ciências Sociais e Jornalismo).
13% na área de Exatas (Engenharia Elétrica, Engenharia de Automação,
Arquitetura e Urbanismo, Técnico em Sistemas de Informação e Técnico
em Manutenção Automotiva).

Parceiros:
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Programa Saúde e Qualidade de Vida

O

Programa Saúde e Qualidade de Vida
reúne todas as ações de cuidado que
o Instituto Pe Vilson Groh realiza com
seus colaboradores e beneficiários.
Compreendemos a saúde como um estado de
bem estar físico, mental e social indispensável
para o desenvolvimento humano integral.

O Programa acontece a partir de parcerias com
empresas e voluntários que oferecem suas
competências e seu tempo para atendimentos
psicológicos, médicos, odontológicos e de
orientação profissional.

Como resultados de 2020 podemos destacar:

77h

Coaching Profissional com
José Sudá atendendo 9
colaboradores da Rede IVG

Parceria com o Instituto Quereres

É um privilégio trabalhar com o Padre Vilson,
pois ele é um homem para quem o impossível é
transformado em oportunidade de superação
de obstáculos. Trabalhar com a equipe do
IVG capitaneada por ele é, para mim, uma
oportunidade de aprendizado e crescimento.
José Sudá Pires, Personal e Professional Coach

com atendimentos psicológicos
a 3 jovens da Rede IVG

Parceria com a TOP Clínicas
para consultas a preços acessíveis
às famílias da Rede IVG

40h de Coaching de Saúde
e Bem-Estar
com Raquel Rita atendendo
3 colaboradores da Rede
Participação de 5 jovens do Programa
de Bolsas na Jornada Bem-Estar OSD3,
um desafio virtual piloto, promovido pelo
Instituto Ilumine e Livelab, com o objetivo de
desenvolver competências socioemocionais,
resiliência e a autonomia nos jovens para
transformar a sua realidade e a das suas
comunidades.
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Participar do processo de Coaching com
o Sudá foi uma experiência incrível! Toda
oportunidade que o profissional tiver de
ampliar seu olhar como pessoa e profissional
deve ser aproveitada! Foi exatamente isso
o que eu vivenciei. Seus questionamentos,
suas dicas, acompanhamento e sua enorme
paciência contribuíram muito com o meu
aprimoramento. Sou muito grata!
Mioara Farias Pacheco
Coordenadora pedagógica do Marista Escola
Social São José

Parceiros:
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Programa de Incidência Política

Um olhar e agir atento às situações de vulnerabilidade –
nosso papel crítico dialético de transformação social

C

om um trabalho de construção de pontes
e consensos mínimos entre os diversos
setores da cidade, o Programa de
Incidência objetiva atuar na proposição
de políticas públicas, na participação nos
espaços de controle, no posicionamento crítico
frente às problemáticas sociais e na união de
forças junto às organizações da sociedade
civil que atendem e defendem os direitos
populações em vulnerabilidade social.

Resultados do Programa
de Incidência em 2020:
Participação da REDE IVG em
12 Conselhos e Fóruns
Realização de 20 encontros do GT de
Incidência da Rede IVG,
com debates e temáticas presentes no
cotidiano dos Conselhos e Fóruns.

Construção da Carta Aberta “Nossas vidas
importam!” no contexto da pandemia,
para
formalizar
as
preocupações
referentes ao atendimento da população
empobrecida e convocar o poder público
para respostas efetivas e execução de
medidas de prevenção e estratégias para
minimizar os impactos da da Covid-19

Articulação de três candidaturas para o
Conselho Municipal de Assistência Social
com a representação das organizações
CEDEP, CCEA e ACAM
Elaboração Coletiva de Projeto de
Laboratório de Participação da
Juventude da Rede IVG.

Participação do Pe. Vilson Groh em mais
de 30 lives, debatendo temas como a
pandemia, solidariedade, justiça social,
cuidados com a Casa Comum, educação e
acesso à tecnologia, pessoas em situação
de rua, entre outros, com diversas
personalidades como o juiz Alexandre
Takashima, Leonardo Boff, Pe. Júlio
Lancellotti e Dra. Mônica Fantin.

O que são os Grupos de Trabalho (GTs) da Rede IVG?
Os GTs são espaços de discussão, formação e
planejamento de ações que envolvem profissionais
de todas as organizações da Rede e das escolas
conveniadas. Esses grupos se reúnem mensalmente
e são fundamentais no modelo de trabalho coletivo
adotado pela Rede IVG. Atualmente, estão ativos os GTs
Pedagógico, de Captação de Recursos e de Incidência
Política.
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Programa de Economia Criativa
Fortalecendo os pequenos empreendedores
nas comunidades onde o IVG se faz presente

O

Programa Economia Criativa é
coordenado pelo Instituto Pe. Vilson
Groh com apoio de seu Núcleo de
Voluntariado e parceiros.

Em 2020 o eixo norteador foi o
empreendedorismo. Foi realizada, com
apoio do Sebrae/SC e do Impact Hub Floripa,
a Chamada de Impacto Monte Serrat, um
projeto de formação de empreendedores
com duração de cinco meses, sobre Gestão
e Inovação, Gestão Financeira, Marketing e
Vendas, mentorias individuais e laboratórios
de trocas de experiências. Trinta pessoas
foram certificadas, a maior parte mulheres, de
30 a 39 anos.

Parceiros:
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Como impactos mais significativos desse
projeto, destaca-se que 78% dos participantes
afirmaram ter aumentado o faturamento e
37% geraram oportunidades de trabalho para
outras pessoas. Além disso, 100% afirmaram
que a participação no projeto aumentou a
motivação e comprometimento.
No lançamento da Chamada de Impacto Monte
Serrat, os participantes foram questionados
sobre o que esperavam deste novo desafio. O
sentimento de mais latente foi a “expectativa
pelo novo”, acompanhado da sensação de
desmotivação, medo e insegurança. No
encerramento, o cenário foi totalmente
diferente. Agora, esses empreendedores
conseguem visualizar um futuro de esperança,
sentem-se mais bem preparados, motivados e
felizes.

Nossos programas

“Foram 3 meses juntos e é importante
ressaltar os empreendedores que existem
no Monte Serrat: batalhadores, profissionais
que em 2020 lutaram para fazer algo
diferente. É bom ver várias outras forças se
criando dentro da comunidade e fazendo
disso algo transformador. Agradeço ao
Sebrae, IVG e Impact Hub por acreditar em
nós, nos apoiar, e a palavra que mais ressalto
é gratidão.”
Patrick da Cruz, Cabeleireiro

“A partir do momento em que comecei a
participar da Chamada de Impacto, tivemos
um aumento do número de clientes. Estava
morando e trabalhando em um lugar
pequeno e logo tivemos que nos mudar para
produzirmos e vendermos mais, e mesmo
depois de morar tanto tempo no mesmo
lugar, estou aberta a mudanças e sou muito
grata pela oportunidade de participar do
programa e ter uma sustentação para
crescimento”.
Fabiana Carmem Pereira, empreendedora
na FRL Salgados

Perspectiva de futuro
Com o sucesso do projeto em 2020, o IVG segue estimulando o empreendedorismo como uma oportunidade
de crescimento e geração de renda. O programa deve avançar no desenvolvimento do turismo de experiência
e ampliar a capacitação empreendedora para outras comunidades, além da articulação para oferta de
microcrédito.

Registro de um dos encontros virtuais da
Chamada de Impacto Monte Serrat

Crédito: Arquivo IVG. Registro pré-pandemia.
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Programa de Formação Continuada e
Fortalecimento da Rede
Um coletivo forte que se faz com opiniões diferentes em
torno de uma mesma consciência

A

lém de executar seus próprios
programas, o IVG é uma estrutura
de apoio às organizações da Rede
IVG subsidiando, incentivando e
fomentando a discussão e a cultura de
trabalho em rede.

O Instituto é responsável por assessorar
as equipes em questões pedagógicas,
administrativas e de captação de recursos
e desempenhar o papel formador das
lideranças, colaboradores e voluntários das
organizações.

Mensalmente, acontecem encontros formativos e de discussão nos GTs,
reunindo representantes de toda a Rede:

O GT Pedagógico contribui com a qualificação dos processos, escritas, estratégias,
metodologias e experiências pedagógicas da Rede. Em 2020, o tema formativo foi
“A casa comum e o cuidado com a vida”, embasada na ‘Laudato Si’, a encíclica do
Papa Francisco. Nessa temática, o VI Seminário de Educadores da Rede IVG foi
realizado de maneira virtual com uma live com o teólogo e escritor, Leonardo Boff.

O GT de Incidência Política tem como atribuição pensar, discutir e articular ações
para o controle social e a construção de políticas públicas. Em 2020 construiu
posicionamentos sobre o impacto da pandemia nas comunidades, além de um
projeto em Rede para estimular a participação de jovens lideranças nos espaços de
representação social.

O GT de Captação cria a possibilidade de captar recursos financeiros visando a
sustentabilidade da Rede IVG. Em 2020, articulou o Projeto “Orquestrando Sonhos”,
realizou a capacitação dos colaboradores em oficina de planejamento e captação
de recursos, e realizou a live “Sustentabilidade e identidade nas organizações:
caminho do florescer, com June Cruz e Eduardo Brasileiro”.
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A formação continuada garante uma direção pedagógico-política que compartilha a mesma
consciência nas organizações da Rede IVG: a noção de práxis vinda das experiências com os
territórios das comunidades, da leitura da realidade social singular de cada espaço e que é
alicerçada nos princípios de um trabalho participativo e democrático.
Outros destaques de 2020 no Fortalecimento da Rede:
35 encontros realizados em Rede,
incluindo os GTs, além do Conselho de
Presidentes das organizações

45 assessorias técnicas prestadas pela
Equipe IVG às organizações da Rede

Acompanhamento pedagógico para
revisões do PPP das organizações
ACAM e AJPII.

Participação no Percurso Formativo
do Edital Itaú Social UNICEF

85h de formação para os
colaboradores da Rede.

A partir do GT de Captação, 28 editais
foram compartilhados na Rede e 65
colaboradores foram envolvidos em
oficinas presenciais de planejamento
e captação de recursos (anterior à
pandemia)

Momento de formação e
agradecimento aos voluntários da
Rede no Dia do Voluntário Corrente do Bem

Escrita coletiva, socialização e
formação pedagógica a partir de
quatro artigos de autoria do
Pe Vilson e Equipe:
“Florescer Comunitário”
“Um presente para o futuro”
“Pandemia e Equidade”
“Páscoa e o Vulcão”

Crédito: Arquivo IVG. Registro pré-pandemia.
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Ainda há muito a ser feito.
Junte-se a nós no combate à fome.
Instituto Pe. Vilson Groh
CNPJ 13 188 828 / 0001 67
Banco do Brasil
Ag. 5255-8
CC. 57543-7
PIX 48 99117 6104
Crédito: Rafael Vicente.

Pandemia da Covid-19

Fundo de Apoio às Famílias
Empobrecidas da Rede IVG

Um caminho de esperança e paz em meio ao caos

D

esemprego, dívidas e fome. Os efeitos
da pandemia na periferia vão muito
além da doença. A população mais
vulnerável é justamente a primeira
a sofrer as consequências de uma crise
econômica. Segundo Arif Husain, diretor do
Programa Mundial de Alimentos, a Covid-19 é
potencialmente catastrófica para milhões de
pessoas que já estão por um fio.
Diante deste cenário, o Instituto Pe. Vilson
Groh lançou o Fundo de Apoio às Famílias
Empobrecidas da Rede IVG. O objetivo é
garantir o direito básico à alimentação
e subsistência em meio à crise. Graças a
mobilização das organizações, voluntários
e parceiros do Instituto, em 2020, o Fundo
arrecadou e investiu quase um milhão de reais.
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Fundo de Apoio às Famílias Empobrecidas
da Rede IVG 2020:
Total de R$ 940.856,16 arrecadados
que resultaram em:
613 famílias beneficiadas com a
Moeda Social (R$ 342.875,00 investidos)
13.094 cestas básicas distribuídas,
totalizando 181.916 quilos de alimentos
7,7 toneladas de orgânicos recebidos
do Movimento Orgânico Solidário
1.745 famílias atendidas

Orgânico Solidário: direto do
agricultor para a mesa de famílias
da Rede IVG
O Orgânico Solidário tem o objetivo de
levar alimentos orgânicos para famílias
em situação de vulnerabilidade social,
envolvendo uma rede de agricultores
orgânicos que tem sua produção e
renda estimuladas.

Crédito: Rafael Vicente.

Moeda Social: uma evolução das
doações de cestas básicas
O Banco Comunitário nasceu dentro da
Linha de Apoio Emergencial Coronavírus,
em parceria entre o ICOM e o Instituto Pe.
Vilson Groh, com o objetivo de garantir
acesso a alimentos, produtos de higiene
e de limpeza à população carente.

Pipa Informativa: uma iniciativa em
parceria com o Projeto de Extensão
Jornalismo e Ação Comunitária (JAC)
O IVG firmou parceria também com o
JAC, do Curso de Jornalismo da UFSC,
com o objetivo de levar informação de
qualidade sobre a pandemia às periferias
da Grande Florianópolis, através dos
panfletos da Pipa Informativa.
A
impressão conta do com apoio da
APUFSC e a distribuição é realizada pela
Rede IVG, junto com a entrega de cestas
básicas.

Cada doação se transforma em “moeda”
aceita nos mercadinhos das comunidades
empobrecidas, concedendo autonomia
na compra de suprimentos às famílias
que moram em áreas vulneráveis e
fortalecendo os pequenos comércios
locais.
O Instituto Pe. Vilson Groh é parceiro
do Banco Comunitário ICOM e parte do
resultado do Fundo de Apoio vem desta
iniciativa.

Para saber mais, acesse:
redeivg.org.br
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Você também tem algo a oferecer?
Entre em contato conosco!
Núcleo de Voluntariado
Corrente do Bem
E-mail: ivg@redeivg.org.br
Telefone: 48 3039-1828

Crédito: Arquivo IVG. Registro pré-pandemia.

Gerando Oportunidades

Central de Empregabilidade:
um passo além da formação

A

Central
de
Empregabilidade,
localizada no Monte Serrat, presta
serviço à comunidade local e do
entorno, auxiliando na geração de
oportunidades, através de formação e inserção
no mercado de trabalho.
Dentre as ações da Central estão a elaboração,
impressão e cadastro online de currículos na
busca por vagas de emprego e oportunidades
de estudos que possam ajudar no crescimento
e na formação profissional.
O espaço conta com uma cozinha industrial
equipada, espaço para eventos, salas de
atendimento individual e um auditório multiuso
com capacidade para 90 pessoas. O projeto
existe desde 2016 e conta com a parceria da
WOA Empreendimentos, Beiramar Shopping e
a Pastoral da Igreja do Monte Serrat.
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Núcleo de Voluntariado Corrente do Bem
O Instituto Pe. Vilson Groh mantém o Núcleo
de Voluntariado Corrente do Bem com o fim
de possibilitar a participação e o protagonismo
dos voluntários da Rede. É um espaço onde
empresas e profissionais liberais oferecem
serviços e desenvolvem ações em prol da
comunidade dentro de seus campos de
atuação.
O Núcleo de Voluntariado vem oferecendo
atendimento psicológico, coaching e uma
série de cursos de qualificação profissional,
tais como confeitaria, culinária, manipulação
de alimentos, manicure, entre outros.
Em 2020, foi realizado o curso de manicure
com a participação de 20 moradoras da
comunidade do Monte Serrat.

Reconhecimento

Instituto Pe. Vilson Groh:

uma instituição reconhecida por sua seriedade
na luta por direitos
Certificações

Selo ONG Transparente

Signatário do Movimento ODS

O Instituto possui também o Selo ONG
Transparente. Este selo atesta a transparência
de informações do IVG na web, por cumprir
critérios referentes a possuir website com links
para doação online, contato, acesso a relatório
de atividade e balanço anual, entre outros.

Em 2019, o IVG tornou-se signatário do
Movimento Nacional ODS - Santa Catarina,
comprometendo-se com a Agenda 2030 da
ONU. Em 2020, a atuação do IVG ampliou-se,
impactando em oito ODS:

Prêmios recebidos - IVG
• Certificação de Responsabilidade Social ALESC 2020
• Selo de Signatário do Movimento Nacional ODS
Santa Catarina (6 estrelas)

Medalha Dr. Geraldo Nicodemos Righi Vieira
Criada em 2011, a Medalha Dr. Geraldo Nicodemos Righi Vieira de Responsabilidade Social
homenageia pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que se destacaram em serviços de
cunho social e assistencial prestados à sociedade da Grande Florianópolis. O nome da honraria
faz menção ao primeiro membro instituidor do IVG, Dr. Geraldo Nicodemos Righi Vieira.

Homenageadas 2020
Irmã Terezinha
Fundadora da Associação
João Paulo II (Palhoça).
Irmã Terezinha chegou,
junto com as irmãs da
“Fraternidade Esperança”,
no bairro Ponte do Imaruim,
em meados de 1978.

Adriana Laffin
Jornalista sócia-diretora da Apoio
Comunicação+Eventos. Colabora
voluntariamente com o IVG, desde
o início do Instituto, desenvolvendo
ações de relacionamento com a
imprensa estadual e nacional.
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Quem faz o IVG

Governança e equipe executiva
Sócios Instituidores

Diretoria

Paulo Bastos Gomes (sempre presente)
D’Araujo Comunicação Ltda.
Paulo Prisco Paraíso
Léo Mauro Xavier Filho
Neoway Tecnologia Negócios Ltda.
Geraldo Nicodemos Righi Vieira (sempre
presente)
José Ferreira Macedo
Orsilog Soluções em Logística Ltda.
Klok Planejamento
WOA Empreendimentos Imobiliários
W Koerich Imóveis
Pe. Vilson Groh

Presidência: Pe. Vilson Groh
Vice-Presidente: Léo Mauro Xavier Filho
Diretoria de Relacionamento Institucional: Walter
Silva Koerich
Diretoria Administrativa / Financeira: Mário
Augusto Capella Tavares

Conselho consultivo
IVG: Vilson Groh
ACAM: Cláudio Ramos Floriani Junior
AGB: William Carlos Narzetti
AJPII: Desereet Zahlouth Pedroso
CEDEP: Maria Argentina Bastos Schlemper
CCEA: Guido Ademar Garcia Dellagnelo
CSES: Keles Lima
Conselho honorário
Ir. Hedwiges Hofer
João Ferreira de Souza (sempre presente)
Maria Amélia Gomes Vieira
Walter Osli Koerich

Conselho Fiscal
Júlio César da Rocha de Castro
Guido Dellagnelo
Silvana Buss
Equipe Executiva
Luciêni M.C.D. Braun – Gerente Executiva
Tainara L. das Neves – Coordenadora de
Programas e Projetos
Aline Ayres – Assistente Social
Gabriella Lilian Pereira – Analista de
Administração e Finanças
Lucano B. Nascimento – Analista de Comunicação
e Marketing
Maria Eduarda de Jesus – Auxiliar Administrativo
Luiz Gonzaga Farias – Zelador
Assessorias
Priscila P. P. Souza – Planejamento e Captação de
Recursos
Daniel Silva Napoleão – Assessor Jurídico
Consultores Externos
Lúcia Gomes Vieira Dellagnelo
José Eduardo Fiates
June Alisson Westarb
Jaime de Paula
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Voluntariado IVG

Voluntariado IVG:

uma corrente do bem feita de pessoas para pessoas
vo.lun.tá.ri.o

Ser voluntário é um ato de amor ao próximo e de
doação do seu tempo a uma causa, abraçando-a
com ternura e dedicação. Significa, pela sua
sensibilidade e conscientização, perceber a
essência e a necessidade do outro, e que esse
serviço prestado possa transformar realidades e
realizar sonhos.
No IVG, a diretoria e conselho fiscal são
formados por pessoas voluntárias, bem
como o Núcleo de Voluntariado, o Comitê
de Marketing, o corpo docente do Programa
de Pré-vestibular e outros profissionais
envolvidos nos projetos e programas, e nas
ações de captação de recursos do Instituto.

Em 2020, foram 77 voluntários que
abraçaram a causa do IVG, que é de trabalhar
pela diminuição das diferenças sociais,
proporcionando às comunidades menos
favorecidas uma nova perspectiva de vida.
“Participar como voluntário do IVG é
fazer parte da história da vida de pessoas
e mudar seu contexto de vida. Para
nós, o aprendizado é recíproco, e gera
um crescimento pessoal e profissional
imenso. Evoluímos e nos completamos
como pessoas. Como disse Benjamin
Franklin, “quando somos bons para os
outros somos ainda melhores para nós”.
Núcleo de Voluntários do IVG

Adriana Laffin Adriano Oesterreich Agatha Keila Alan Carlos Ghedini Alexandre Henrique Groth Aline
Pascale Palma Amanda Roberge Curcio Amilcar Lebarbenchon da Silveira Bárbara Farias da Silva Bruno
Zimmermann Schmitt Camel André de Godoy Farah Camila Zupo Cristina Maria Lacerda Prazeres Cristina
Platt de Matos Dalton Lopes Reis Junior Danilo Oliveira do Nascimento de Andrade Denis Mañez Kerber
Eduardo Veiga Beltrame Eliana dos Santos Pereira Eloisa Helena Teixeira Fortkamp Erika Iório Estela Olívio
Fabiana Bartolo Berreta Fábio Eduardo de Souza Fernandes Felipe Gallina Sobis Fernando Henrique Amorim
Gabriela Alves Gouvea Gilberto Antônio Bizinella Giovani Bonetti Guido Ademar Garcia Dellagnelo Gustavo
de Oliveira Schmidt Heitor Koerich da Silveira Isabel Hagemann Jaime Leonel de Paula Junior Janete Moro
João Luiz Silva Pacheco de Souza José Alfredo Muller José Sudá Pires Joyce Koerich da Silveira Julio Cesar da
Rocha de Castro Lara Santos Ventura Leandro Clezar Léo Mauro Xavier Filho Leonardo Goulart Cardoso
Luciano Görgen Portz Luisa Zipf Schwartz Piva Marcelo Bohrer Márcia Espíndola Castro Maria Clarete Borges
de Andrade Maria Grazia Fraschini Mário Augusto Capella Tavares Marlon Norberto Sechini Cordeiro Mauro
Amaral Caldeira de Andrada Maycon José Maciel Miguel Pelandré Perez Nazareno Correa Nelson Matheus
Silva da Conceição Nilcéia Lemos Pelandré Nilson José Goedert Patricia Goedert Patricio da Cruz Pe. Vilson
Groh Pedro Augusto Gamba Ramon Diedrich Raquel Darelli Michelon Raquel Rita Rejane Ziebell Salgado
Rogério José Novaes de Carvalho Silvana Isabel Buss Silvia Lenzi Soreny Cerino Baffa Suélen de Bortolo Sueli
Terezinha Chichorro Schutz Telma Anita Piacentini Walter Silva Koerich Welly Chang Zoê Lacerda

35

Transparência

Gestão de recursos do IVG
RECURSOS
MOBILIZADOS EM
2020

VALOR

RECEITAS COM DOAÇÕES

R$

RECURSOS INVESTIDOS
EM 2020

1.394.325,65

RECEITAS COM EVENTOS

R$

734.898,21

RECEITAS FINANCEIRAS

R$

66.720,90

RECEITA DOAÇÕES DE
BENS E/OU MERCADORIAS

R$

333.389,16

GRATUIDADE COM
TRABALHO VOLUNTÁRIO

R$

TOTAL

R$ 2.768.053,92

2.099.879,09

RECURSOS MOBILIZADOS
R$
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R$

376.970,45

DEPRECIAÇÕES E
AMORTIZAÇÕES

R$

4.115,79

UTILIDADES E SERVIÇOS

R$

6.938,89

ASSESSORIAS CONTRATADAS

R$

92.058,33

DESPESAS COM VEÍCULOS

R$

373,00

CUSTOS DE PROJETOS

R$

324.820,22

DESPESAS GERAIS

R$

41.874,03

DESPESAS FINANCEIRAS

R$

3.288,73

GRATUIDADE COM TRABALHO
VOLUNTÁRIO

R$

238.720,00

INVESTIMENTO SOCIAL

R$

1.010.719,65

TOTAL

R$ 2.099.879,09

DESPESAS COM PESSOAL

238.720,00

RECURSOS INVESTIDOS
R$

VALOR

2.768.053,92

Parceiros institucionais do IVG
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Seis organizações e duas escolas parceiras conveniadas,
juntas, pela garantia de direitos de crianças,
adolescentes e jovens
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Crédito: Roberta Lopes Pedro. Registro pré-pandemia.

Nossa Rede IVG

A

Rede IVG se insere em contextos
marcados
por
desigualdades
sociais,
econômicas,
políticas,
culturais e ambientais, desemprego
e precarização das relações de trabalho,
de saúde e de educação. Neste cenário,
os integrantes da Rede e a população se
relacionam buscando o direito à cidade e a
construção de uma agenda política apartidária
que se soma à luta para romper com as
profundas desigualdades sociais.
De acordo com padre Vilson, a Rede IVG
nasceu do grito e do pedido estampado
no rosto da comunidade, proporcionando
uma oportunidade que rompe com o
assistencialismo e cria um processo de
protagonismo. Ao longo deste tempo, esses
rostos nos comoveram e nos moveram a
materializar a cultura do direito das crianças,
adolescentes e jovens nesses territórios.

A inovação social da Rede IVG está nos
projetos que atendem pessoas de zero
meses a 24 anos, por meio de acolhimento
institucional para crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social, educação
infantil, ensino fundamental e médio, serviço
de convivência e fortalecimento de vínculos
(contraturno), e inserção social e laboral.
Todos os serviços são gratuitos e pautados
pelos princípios de uma educação de
qualidade, buscando a defesa e a garantia dos
direitos do público atendido. Essa educação
prima pelo desenvolvimento integral das
crianças, adolescentes e jovens, realizando
atividades que propiciam o protagonismo dos
diferentes sujeitos destes processos.

A materialidade do direito é a construção do
ato da beleza da infância. Por meio desses
fios tênues, conseguimos articular a relação
público-privado na “gestação” dos sonhos de
cada pessoa atendida pelo IVG.
Centro Cultural
Escrava Anastácia

Escolas
Conveniadas
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Rede IVG em números

Mais que números, a Rede IVG tem
rostos, sorrisos e sonhos

N

o livro “Instituto Pe. Vilson Groh:
olhares sobre a atuação em rede”
(2015), Pe. Vilson fala sobre o
Instituto não ser uma pessoa, apesar
de ter sua figura intrinsecamente ligada à do
IVG. “Olhar-se e ver-se dentro do IVG é ver-se
dentro do coletivo”.
A declaração vai muito além de uma genuína
postura de humildade, mas também no seu
íntimo desejo de que cada pessoa que colabora
e se voluntaria se enxergue e se reconheça
como o rosto do Instituto Pe. Vilson Groh. Isso
significa coletividade, corresponsabilidade
na construção de uma sociedade onde as
pessoas são saciadas de pão sobre a mesa
e, também, de formação, oportunidade,
liberdade, solidariedade, justiça e inclusão.

Número de colaboradores Rede:
Rede IVG - 113
Escolas conveniadas - 182
Voluntários Rede IVG: 218
Formação dos Colaboradores da
Rede e Escolas Conveniadas:
Nível Médio: 13,60%
Nível Superior: 53,90%
Mestrado: 4%
Doutorado: 1,02%

No ano de 2020, o IVG fortaleceu-se ainda mais.
E isto se deve, indubitavelmente, à presença
de colaboradores e voluntários que doaramse em cada ação, às vezes presencialmente e
às vezes de longe, por conta da pandemia.
Na Rede IVG, atendemos 3.347 crianças,
adolescentes e jovens matriculados nos
serviços e projetos e 1.567 matriculados nas
escolas conveniadas. Mais que números, são
rostos e sonhos que se juntam a 5.170 pessoas
que apoiamos com suporte socioassistencial e
alimentar, totalizando 10.084 beneficiários.

Crédito: Arquivo CEDEP. Registro pré-pandemia
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Nossa Rede IVG

Beneficiários IVG
Organizações
da Rede IVG

Crianças,
adolescentes
e jovens
matriculados
nos serviços/
projetos

Pessoas
beneficiadas
com suporte
socioassistencial
e alimentar

ACAM

197

1.188

AJPII

209

400

CCEA

881

881

CEDEP

312

4.845

1.255

1.255

AGB
CSES

Escolas
Conveniadas

Beneficiários

MESLM
MESSJ

TOTAL

529
1.038

1.567

176 Jovens inseridos no
Mercado de trabalho

450

IVG

TOTAL

493

1.065

3.347

10.084

Gestão de Recursos da REDE IVG
Organizações
da Rede IVG

Receitas

Despesas

ACAM

R$

1.069.044,66

R$

1.050.172,01

AJPII

R$

754.101,43

R$

761.296,20

CCEA

R$

125.056,61

R$

145.689,03

CEDEP

R$

2.074.954,88

R$

1.936.830,45

AGB

R$

2.558.835,41

R$

2.458.785,04

CSES

R$

3.309,99

R$

1.422,18

IVG

R$

2.768.053,92

R$

2.099.879,09

TOTAL

R$ 9.353.356,90

R$ 8.454.074,00

Crédito: Arquivo CCEA. Registro pré-pandemia.
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Crédito: Roberta Lopes Pedro. Registro pré-pandemia

Nossa Rede

ACAM - Associação de Amigos da
Criança e do Adolescente do Morro
do Mocotó

D

esde 1995, a ACAM vem desenvolvendo
ações educativas e socioassistenciais
no contraturno escolar. Por meio
delas, é promovido apoio pedagógico,
oficinas de informática, esporte e lazer, acesso à
cultura, assistência psicossocial e alimentação.
Em 2020, o atendimento foi feito remotamente,
mas sem perd
er o contato cuidadoso do
educador com as crianças e adolescentes. A
ACAM também se disponibilizou para sanar
dúvidas sobre benefícios emergenciais,
participou do Fundo de Apoio da Rede IVG e
se aproximou ainda mais das famílias por meio
de encontros online.
Abrangência:
Morro do Mocotó, Morro da Queimada,
Morro do Bode e Jagatá.

Serviços oferecidos pela organização:
Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos e Educação Complementar
Público atendido:
197 crianças e adolescentes de
seis a 15 anos matriculados nos
programas e serviços.
200 famílias atendidas
1.188 pessoas atendidas com suporte
socioassistencial e alimentar.
Investimento médio mensal
por beneficiário: R$ 444,23
Colaboradores: 21
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Voluntários: 17

Crédito: Roberta Lopes Pedro. Registro pré-pandemia.

Nossa Rede

Resultados da atuação na pandemia de 2020:
Entrega das cestas básicas – 996
Entrega de cestas de orgânicos – 500
Doações de máscaras - 1.845
Moeda social - 100 famílias beneficiadas
Kits de higiene e limpeza – 793
Doações de frangos - 710 kg
Doações de peixe - 2.235 kg

Projetos e programas desenvolvidos:
• Identidade - Eu, minha comunidade e
minha
cidade
• Florianópolis - Um pedacinho de terra de
encantos e magia
• Quem canta seus males espanta
• Informática cidadã
• Dança comigo
• Um olhar para o futuro: desenvolvendo a
beleza da infância
• Horta urbana
• Onde mora o perigo e acidentes
domésticos
na infância
• Velha infância
• Ritmos que encantam no compasso da
ACAM
• Educação ambiental e direitos humanos

Mensagem da ACAM pelos
10 anos do IVG
Para a ACAM, participar da Rede IVG é
um grande privilégio, porque no trabalho
em rede, além de podermos partilhar
experiências pedagógicas, metodológicas,
de cooperação e fraternidade, podemos
contar com a orientação do padre Vilson.
Queremos dizer que, nestes 10 anos de
existência, o IVG ganhou experiência e
conquistou credibilidade junto à população
da Grande Florianópolis, tanto pelas
ações do próprio instituto quanto de suas
organizações. Parabéns, IVG, pelos 10 anos
de trabalho em prol dos mais vulneráveis!
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Crédito: Arquivo AGB. Registro pré-pandemia.

Nossa Rede

AGB - Associação de Amigos da
Guiné-Bissau (África)

A

migos da Guiné-Bissau é um
programa humanitário de educação,
que acredita que por meio da
solidariedade é possível alcançarmos
maior justiça social no mundo. É realizado
por brasileiros e guineenses que, através de
doações de muitos amigos, atua na promoção
de oportunidades de educação com o foco no
desenvolvimento da Guiné-Bissau, na África.
O programa possui três plataformas de
atuação. Na Plataforma de Infraestrutura,
a AGB propicia um ambiente seguro e
confortável para o aprendizado nas escolas.
Na Plataforma de Dia a Dia, são criadas ações
que permitem a viabilidade da educação no
cotidiano das escolas. Já na Plataforma de
Capacitação, a Associação auxilia na promoção
de conhecimento de professores e gestores
para multiplicarem os ensinamentos.
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A
pandemia
da
Covid-19
impactou
negativamente a economia guineense,
desencadeando uma crise que atingiu
principalmente o frágil sistema educacional.
O ano letivo nas escolas públicas precisou
ser adaptado devido à falta de remuneração
dos professores. No entanto, as escolas
autogestionárias, a exemplo daquelas
apoiadas pela AGB, conseguiram manter o
calendário anual.
Apesar das muitas dificuldades, foi um ano
de grandes avanços. Dentro da Plataforma
de Capacitação, os padres Alberto e Maio
terminaram as graduações que estavam
realizando no Brasil com o apoio da entidade,
e ingressaram no mestrado.

Nossa Rede

A associação apoiou estudantes e suas
famílias com a distribuição de alimentos, e,
por meio de parceria, viabilizou a doação
de aproximadamente 400 bicicletas aos
estudantes guineenses, o que irá facilitar o
deslocamento para a escola. A AGB ainda
firmou relações com a Associazione Bici x
Umanita OdV, com a Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), com a Universidade
do Estado de Santa Catarina (UDESC), com o
Colégio Catarinense, com a Associação de Pais
e Professores do Colégio Catarinense, entre
outros.

Abrangência:
Cidades guineenses: Empada, Kudon,
Catchobar, Mui, Bambadinca e Bissau.
Serviços oferecidos pela organização:
Educação infantil, programa humanitário
de educação e bolsas para estudantes
cursarem o ensino superior.
Público atendido:
1.255 crianças e adolescentes com idade
entre três e 25 anos atendidos
Investimento médio mensal por
beneficiário: R$ 116,09
Voluntários:
Todas as atividades na AGB são
desenvolvidas por pessoas voluntárias.
São 26 pessoas.
Projetos e programas desenvolvidos:
• Apoio por meio do programa humanitário
de educação que envolve financiamento,
assessoria pedagógica e técnica para
educação infantil, fundamental, médio e
superior.
• Atividades lúdicas esportivas e culturais
para as crianças da colônia de férias.

Crédito: Arquivo AGB. Registro pré-pandemia.
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Crédito: Carolina Martins.

Nossa Rede

AJP II - Associação João Paulo II

A

Associação João Paulo II nasceu como
resposta à precária realidade da
Comunidade da Praia, nos anos 1970.

Com o apoio de muitas pessoas, a Associação
firmou-se como um farol de esperança para
essa comunidade, atuando na promoção da
Educação Básica (educação infantil) e no SCFV,
no contraturno escolar.
Em 2020, a Associação participou ativamente
do Fundo de Apoio às Famílias Empobrecidas
da Rede IVG e pôde contar com a parceria
do Ministério Público do Trabalho para o
atendimento de cestas básicas. Também
contaram com a Moeda Social para as famílias
comprarem alimento direto do comerciante
local.
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Abrangência:
Ponte do Imaruim - Comunidade da Praia.
Serviços oferecidos pela organização:
Educação Infantil, Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos e Atendimento
Socioassistencial à Comunidade.
Público atendido:
209 crianças e adolescentes matriculadas em
Programas e Serviços, de 02 a 15 anos.
151 famílias atendidas com suporte
socioassistencial e alimentar.

Nossa Rede

Investimento médio mensal por
beneficiário: R$ 303,55
Colaboradores: 21

Voluntários: 36

Projetos e programas desenvolvidos:
•Educação Infantil
•Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
•Atendimento Socioassistencial à Comunidade
Resultados da atuação na pandemia de
2020:
Entrega das cestas básicas – 646

Mensagem da AJPII
Desejamos que o IVG permaneça
fortalecido em sua missão e que possamos
construir novos e maiores vínculos
com o apoio do Instituto para melhor
atender as comunidades em situação de
vulnerabilidade. A nossa mensagem é sobre
resistência, para continuar realizando esse
trabalho com tanta sabedoria e equidade
da qual as pessoas são amparadas e
acolhidas pelo IVG e pela Rede.

Entrega de cestas de orgânicos – 50
Doações de máscaras - 575
Moeda social - 98 famílias beneficiadas
Kits de higiene e limpeza – 272

Crédito: Arquivo AJP II. Registro pré-pandemia.

Crédito: Carolina Martins. Registro pré-pandemia.
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Crédito: Arquivo CCEA. Registro pré-pandemia.

Nossa Rede

CCEA - Centro Cultural
Escrava Anastácia

O

foco das ações do CCEA é o cuidado com
a vida, manifestado na desconstrução
de qualquer tipo de discriminação e
no apoio à inserção laboral efetiva de
jovens e no seu desenvolvimento integral.
Diante da pandemia da Covid-19, a organização
encarou o desafio de aflorar ainda mais
a criatividade para dar continuidade às
formações de jovens até a sua conclusão,
mesmo que remotamente. Em 2020, o
CCEA firmou uma importante parceria com
a empresa Light Source, possibilitando a
realização do projeto Conecte-se.
Outro projeto bem sucedido em 2020 foi o
Prêmio Elisabete Anderle, com proposta de
criar uma marca social de iniciativa dos próprios
jovens, que gerasse renda e visibilidade para
suas comunidades.
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Abrangência:
Grande Florianópolis
Serviços oferecidos pela organização:
Acolhimento Institucional para crianças
e adolescentes em situação de violência,
Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, e Inserção Social e Laboral.
Público atendido:
881 crianças, adolescentes e jovens
atendidos nos Programas e Serviços,
de 0 a 24 anos.
860 famílias atendidas com suporte
socioassistencial e alimentar
Investimento médio mensal por beneficiário
nos programas/ projetos:
R$ 200,09

Nossa Rede

Mensagem da CCEA
Investimento médio mensal por
beneficiário do Serviço de Acolhimento
Institucional para crianças e adolescentes:
R$ 3.518,00
Colaboradores: 27

Voluntários: 23

Resultados da atuação na pandemia de
Entrega das cestas básicas – 2970
Entrega de cestas de orgânicos – 600

Na comemoração de 10 anos de
fundação do IVG, com um abraço
humano e fraterno que emana de
seus atendidos, equipe, diretores,
conselheiros e voluntários, o Centro
Cultural Escrava Anastácia expressa
sua homenagem e gratidão, desejando
que o IVG continue a ser importante
organizador das conexões sociais e
políticas que possam contribuir para
a redução das desigualdades e para
a inclusão social na região da Grande
Florianópolis.

Doações de máscaras - 270
Kits de higiene e limpeza – 1400
2020:
Jovens inseridos no mercado de trabalho:
162
Projetos e programas desenvolvidos:
• Projeto Rito de Passagem
• Projeto Procurando Caminho
• Projeto Conecte-se
• Programa Jovem Aprendiz
• Casa de Acolhimento Darcy Vitória de Brito

Crédito: Arquivo CCEA. Registro pré-pandemia.
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Arquivo CEDEP. Registro pré-pandemia.

Nossa Rede

CEDEP - Centro de Educação Popular

O

CEDEP é um espaço educativo de
qualidade, seguro e acolhedor
para crianças, adolescentes e
jovens em vulnerabilidade social,
que potencializa a aprendizagem coletiva, o
diálogo e a sustentabilidade, resultando na
transformação da realidade social.
O ano de 2020 exigiu do CEDEP uma ação
remota, trazendo o desafio de manter e
fortalecer laços fora do espaço físico da
instituição. Neste sentido, os educadores
planejaram atividades pedagógicas que
atendessem as necessidades do público.
As fragilidades que a pandemia ampliou na
comunidade trouxeram também um número
significativo de demandas e a acolhida do
CEDEP o conectou ainda mais aos moradores
do Monte Cristo.
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Abrangência:
Monte Cristo (Florianópolis - Continente)
Serviços oferecidos pela organização:
SCFV, Educação Complementar,
Inserção Social e Laboral
Público atendido:
312 crianças, adolescentes e jovens
(6 a 17 anos) matriculados nos projetos
969 famílias atendidas
4.845 pessoas atendidas com suporte
alimentar e socioassistencial

Nossa Rede

Investimento médio mensal por beneficiário:
R$ 480,86
Colaboradores: 37

Voluntários: 46

Jovens inseridos no mercado de trabalho: 14
educandos foram contratados em empregos
formais
Resultados da atuação na pandemia de 2020:
Entrega das cestas básicas – 2779
Entrega de cestas de orgânicos – 50
Doações de máscaras - 9200
Moeda Social - 230 famílias beneficiadas

Mensagem do CEDEP pelos 10 anos
do IVG
O CEDEP é grato por fazer parte da
Rede e da história de uma instituição
como o IVG, que consegue atender
centenas de famílias e agregar
tantas organizações comprometidas
com as vidas das comunidades
empobrecidas. O IVG proporciona ao
CEDEP a possibilidade de trocas, ações
conjuntas e formações que somam no
desenvolvimento e crescimento das
instituições e da própria Rede. Onde
se soma, se aprende e cresce mais, e
o CEDEP é muito feliz em atuar com o
IVG. A palavra é gratidão.

Caderneta Social - 300 famílias
beneficiadas
Kits de Higiene e limpeza - 2.090
Projetos e programas desenvolvidos:
• Programa Semeando Conhecimento
• Projeto Oficinas do Saber
• Projeto Fênix
• Projeto Avançar
• Programa Cultivando Comunidade
• Projeto Movimentar
• Projeto Caderneta Social
• Projeto Co Creation Lab

Crédito: Arquivo CEDEP.
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Crédito: Arquivo CSES.

Nossa Rede

CSES - Centro Social
Elisabeth Sarkamp

O

Centro Social Elisabeth Sarkamp é
uma organização de direito privado,
de natureza associativa sem fins
lucrativos, localizada no Alto da
Caieira, em Florianópolis. Fundada em 2004,
a organização é mantida pelo trabalho de
voluntários e de lideranças locais, e atua como
uma associação popular, que procura por meio
de um grupo comunitário organizado, ter mais
influência na articulação ante os problemas da
comunidade.
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Suas atividades estão ligadas aos trabalhos
da Igreja Católica da região, desenvolvendo
atividades de cunho assistencial, educativo
com ofertas de cursos/ oficinas populares
e profissionais e campanhas/ movimentos
ambientais.

Nossa Rede

O período da pandemia foi desafiador e
permeado de questões locais/ globais: perda
de vínculos, aumento das situações de pobreza,
interrupção de projetos e/ou ações presenciais,
mortes de pessoas da comunidade, etc. Tudo
isso fez com que o projeto ressignificasse o seu
jeito de ser e agir, cada vez mais, colocando o
bem-estar das pessoas como prioridade. Isso
fez o CSES focar ainda mais no fortalecimento
da gestão, com encontros formativos virtuais
com a diretoria, e em alguns momentos
presenciais com uma atenção especial às
demandas da comunidade, ouvindo as “dores”
das famílias atendidas.
Em 2020, o Centro Social Elisabeth Sarkamp
pôde também contar com as parcerias de
organizações sociais, empresas privadas,
grupos religiosos e voluntários.
Abrangência:
Comunidade Alto da Caieira.
Serviços oferecidos pela organização:
Educação Complementar e Inserção Social e
Laboral.

Voluntários: 10
Projetos e programas desenvolvidos:
• Ofertas de cestas básicas e campanhas
ambientais
• Atividades religiosas online
• Formação em Serviço para a diretoria
• Desenvolvimento de Projetos Locais
(Plano de Gestão)

Mensagem do CSES pelos 10 anos
do IVG
“Nosso sentimento é de construção de
um elo de afetos e trabalho com uma
missão comum e que se efetiva na busca
das dignidades das populações das
periferias. Que consigamos esperançar
e abrir caminhos que minimizem a
miséria e ampliem a visão das nossas
comunidades por dias melhores”.

Público atendido:
450 pessoas atendidas entre 5 a 75 anos
80 famílias atendidas
Resultados da atuação na pandemia no ano
de 2020:
Encontros Formativos para a Diretoria
Celebrações com a Comunidade
Cadastro das Famílias Atendidas
Introdução à Elaboração de Projetos

Crédito: Arquivo CSES.
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Crédito: Arquivo MESLM. Registro pré-pandemia.

Parceria Socieducacional

Marista Escola Social Lucia Mayvorne
(Escola conveniada)

O

Marista Escola Social Lucia Mayvorne
oferece educação gratuita numa
perspectiva de ensino integral. A
unidade da área de Educação Básica
do Grupo Marista está presente no Monte
Serrat e no Alto da Caieira desde 2012 e ao
longo desses anos busca fortalecer a cultura
escolar e a dimensão do projeto de vida
acadêmico entre os estudantes. Entre seus
pontos fortes está a oferta de um currículo
pedagógico diversificado nos Anos Iniciais,
que olha para a integralidade da infância com
oito horas diárias de atendimento. Além disso,
a Jornada Ampliada traz a arte, a pesquisa
científica, a tecnologia, a música, a leitura e a
dança para os estudantes dos Anos Finais e
Ensino Médio.
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O cenário de pandemia fez com que a escola
tivesse que se reinventar ao longo de todo
o ano de 2020. O processo de ensino e
aprendizagem passou a acontecer totalmente
de forma remota, sempre com o foco na
manutenção de vínculo entre os estudantes,
a escola e o conhecimento. A comunicação
com as famílias passou a ser mais ágil, direta,
constante e cada vez mais acolhedora. Os
docentes e coordenadores pedagógicos foram
os grandes atores do processo de manutenção
de uma escola viva, adotando uma postura
resiliente num momento tão difícil.

Parceria Socioeducacional

Abrangência:
Monte Serrat e Alto da Caieira.
Serviços oferecidos pela organização:
Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Público atendido:
253 matriculados no Ensino Fundamental
Séries Iniciais em Tempo Integral.
183 matriculados no Ensino Fundamental
Anos Finais

Projetos e programas desenvolvidos:
• Construindo Presenças
• Por uma Educação Integral
• Educação Integral em Tempo Integral:
Anos Iniciais
• Ensino Fundamental (Anos Finais)
e Ensino Médio
• Pastoral Juvenil Marista (PJM)
• Jornada Ampliada (Robótica. Café com
Leitura, Música, Iniciação Científica, Café
Street, Adolescer, Dança, Banda d´Geral
e Afronize)
• Rito de Passagem

93 matriculados no Ensino Médio
367 famílias beneficiadas com a
Bolsa de Ensino
Investimento médio mensal por beneficiário:
R$ 773,36
Colaboradores: 96
Resultados da atuação na pandemia no ano
de 2020:
Entrega das cestas básicas – 1450
Entrega de cestas de orgânicos – 450
Doações de máscaras - 1300
Kits de Higiene e limpeza - 45
Doações de Notebooks
para educandos - 40

Mensagem do Marista Escola Social
Lúcia Mayvorne pelos 10 anos do IVG
“O Marista Escola Social Lucia
Mayvorne nasceu praticamente ao
mesmo tempo que o IVG e ao longo
desses dez anos nosso sentimento é de
uma forte conexão e sincronia. Juntos,
nossas instituições se retroalimentam
de potência, força, energia, esperança,
luta,
saberes
e
possibilidades.
Gostaríamos de agradecer a todos
e todas que um dia sonharam,
contribuíram, fizeram e fazem o IVG e
por isso, possibilitam a concretude de
uma vida mais justa e feliz para tantas
crianças, adolescentes e jovens.”
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Crédito: Arquivo MESSJ. Registro pré-pandemia.

Parceria Socieducacional

Marista Escola Social São José
(Escola conveniada)

O

Marista Escola Social São José está
localizado na Serraria, São José, desde
1996. A escola tem o objetivo de
proporcionar educação de qualidade,
focada nos direitos básicos, desenvolvendo
a
consciência
crítica
e
responsável,
oportunizando espaços de participação,
integração entre colégio, família e comunidade,
visando a formação humana fundamentada na
Filosofia Marista. É dedicada especial atenção a
educandos e famílias que vivem em diferentes
situações de vulnerabilidade.
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Diante da pandemia, a escola apostou nas
ferramentas virtuais para manter e fortalecer os
vínculos com os estudantes, as famílias e toda a
comunidade envolvida. Inúmeras adequações
e inovações foram realizadas, utilizando
plataformas específicas para atividades online,
aulões preparatórios para vestibular e lives.
Para diminuir o impacto social da pandemia,
a escola firmou parcerias com o IVG, o IFSC, o
Mesa Brasil SESC, a LBV São José e o ICOM.

Parceria Socioeducacional

Abrangência:
Jardim Zanellato, José Nitro, Bom Viver, D.
Wanda, Morar Bem, Ipiranga, Araucária.
Serviços oferecidos pela organização:
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Jornada
Ampliada.
Público atendido:
1.038 matriculados no Ensino Fundamental
e Médio, entre 06 e 22 anos.
1209 matriculados no Jornada Ampliada;
793 famílias beneficiadas com a Bolsa de
Ensino.
Crédito: Arquivo MESLM. Registro pré-pandemia.

Investimento médio mensal por beneficiário:
R$ 425,70

Projetos e programas desenvolvidos:
• Anos iniciais e finais
• Ensino médio
• Artes Visuais
• Dança e Dança Intermediário
• Cia de Arte
• Imaginação
• Produção
• Teatro
• Esportes (Futsal, Jiu Jitsu, Jogos Motores,
• Judô, Tênis de Mesa e Vôlei de Praia)
• Eu, sustentável
• Iniciação Científica Ciências
• Iniciação Científica Matemática
• Roda Viva;
• Jogo de Ideias
• Laboratório Científico
• Canto e Coral
• Musicalização Prática Musical
• Orquestra e Violão
• Navegadores
• PJM – Pastoral Juvenil Marista
• Comunicação
• Edição de vídeos
• Rádio e TVQ

Colaboradores: 102
Resultados da atuação na pandemia no
ano de 2020:
Entrega das cestas básicas – 556
Entrega de cestas de orgânicos – 20
Doações de máscaras - 2000
Moeda Social - 10 famílias beneficiadas
Kits de Higiene e limpeza - 555
Distribuição de Sabão - 40 unidades

Mensagem do Marista Escola
Social São José pelos 10 anos do
IVG
O Instituto Pe. Vilson Groh auxilia
no desenvolvimento e articulação,
possui um papel central de
auxiliar e trabalhar pela efetivação
das políticas públicas voltadas,
sobretudo, à infância e juventude.
Enquanto Instituição, vemos a
importância do trabalho coletivo e
do compartilhamento de expertises
para um bom desenvolvimento.
Parabenizamos o IVG e desejamos
muito sucesso nos anos que hão de
vir.
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Investimento Social

Prevenção X Repressão

Investir hoje no jovem de periferia, para colher no futuro
uma sociedade mais justa e pacífica

P

ara o padre Vilson, há uma razão clara
para a violência presente nas áreas
de periferia: o tráfico se cria onde o
Estado não está. “A periferia não é
violenta; violentas são as estruturas que se
produzem neste cenário de omissão”, ressalta.
Transformar vidas é o propósito do Instituto
Pe. Vilson Groh, pela oferta de oportunidades
que rompem com o assistencialismo e
com a violência, e que criam processos de
protagonismo.
O investimento mensal médio para atender
um jovem em um projeto social na Rede IVG é
de R$575,66. Se comparado ao custo mensal
per capita em cumprimento de medida de
internação e semiliberdade no Estado de Santa
Catarina, vemos uma diferença alarmante.
Segundo dados mais recentes do Conselho
Nacional do Ministério Público, o custo
mensal estimado por um adolescente
em cumprimento de semiliberdade é de
R$6.882,44 e o custo de um jovem cumprindo
medida socioeducativa de internação é de
R$12.887,07.
Uma vez que temos como consenso que a
desigualdade está diretamente vinculada à
violência – afinal, as áreas que concentram os
maiores índices de violência são justamente
as de maior vulnerabilidade social – tais dados
revelam uma conta fácil de ser entendida: o
custo da prevenção pode ser menor do que
5% do custo das medidas de repressão.
Ao investirmos hoje no jovem de periferia,
colheremos num futuro não muito distante
uma sociedade mais justa e pacífica.
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R$ 575,66

Custo mensal de um jovem em projeto
social de capacitação

R$ 6.882,44

Custo mensal estimado por adolescente em
cumprimento de semiliberdade*

R$ 12.887,03

Custo mensal estimado por adolescente em
cumprimento de internação*
Fonte: Panorama da Execução dos Programas Socioeducativos de Internação e Semiliberdade
nos Estados Brasileiros, Comissão da Infância e Juventude - Conselho Nacional do Ministério
Público (2019). Acesso em 21 de junho de 2021.

Crédito: Arquivo CEDEP. Registro pré-pandemia

Como ajudar

Ajude-nos a ampliar a nossa rede de
transformação
Seja um voluntário
O voluntariado é peça fundamental na
Rede IVG. Comece onde você está, use
o que você tem, faça o que você pode.
Juntos somos mais fortes!
Entre em contato e saiba como:
ivg@redeivg.org.br

Apadrinhe um educando
do Programa de Bolsas
Transforme o futuro de alguém! Sua
contribuição neste projeto possibilita a
inclusão e manutenção de um jovem da
Rede IVG em uma instituição de ensino
técnico ou superior. Se você representa
uma instituição de ensino, também pode
oferecer bolsas de estudos.
Mais informações: ivg@redeivg.org.br

Apoie um jovem do Projeto Pode Crer
Apoie um jovem do Pode Crer e ajude
a garantir sua permanência até o fim
da formação, por meio de um auxílio
financeiro mensal.
Acesse redeivg.org.br/podecrer e saiba
como ajudar ou faça uma transferência:
PIX 48 9 9133 5314.

Imposto de renda
Pessoas físicas também podem direcionar
parte do imposto devido ao governo para
projetos sociais através de leis de incentivo.
Uma forma de realizar uma boa ação sem
tirar dinheiro do bolso.
Saiba mais em redeivg.org.br/doe-agora

Seja uma empresa parceira
Sua empresa tem interesse em realizar
ações de responsabilidade social e deseja
fazer uma parceria com o IVG?
Entre em contato pelo e-mail
ivg@redeivg.org.br

Doe para o IVG
Você pode fazer parte do nosso grupo de
investidores sociais, doando mensalmente,
ou mesmo fazendo uma doação única.
INSTITUTO PE. VILSON GROH
PIX: 13.188.828/0001-67
PIX: IVG@REDEIVG.ORG.BR
A Rede IVG oferece suporte, acolhimento e
três refeições diárias às crianças e jovens
que participam das nossas atividades.
Ajude a fazer essa engrenagem girar doando
alimentos, roupas, materiais escolares, de
limpeza e itens de higiene.
Tel.: 48 3039 1828 ou 48 99117 6104
(WhatsApp).
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Mídia

O IVG na mídia

S

er referência em sua área de atuação vai
muito além do trabalho desenvolvido.
Requer também compartilhar os feitos,
as conquistas, desenvolver relações
sólidas e de confiança.
É preciso credibilidade e sensibilidade para
mobilizar os jornalistas e uma frente de
atuação que dialogue com as causas da cidade,
visando sempre ampliar as possibilidades
de divulgação. O IVG, em toda a sua história,
desenvolve ações de proximidade com a
imprensa, que se reflete em visibilidade nos
meios de comunicação.

TOTAL DE MATÉRIAS
IMPRESSO E ONLINE
2018

2019

2020

215

380

555

TOTAL DE MATÉRIAS
TV E RÁDIO
2018

2019

2020

Uma a cada 3 dias

Uma a cada 2 dias

1,5 por dia

Nos últimos anos, temos percebido uma
crescente nesta frente de atuação.

TV
Data: 11/12/2020
Veículo: ND TV
Programa: Balanço Geral
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TV
Data: 08/08/2020
Veículo: NSC TV
Programa: Jornal do Almoço

Mídia

SITES:

IMPRESSOS:
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Parceiros, apoiadores e doadores
individuais da Rede IVG
Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE)
Associação do Diretores de Vendas e Marketing
de SC
Associação do Servidores da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina (AFALESC)
AIESEC no Brasil
Anexo Contabilidade
Angeloni e Cia Ltda.
Apoio Comunicação + Marketing
APUFSC - Sindicato dos Professores das
Universidades Federais de Santa Catarina
Asilo Irmão Joaquim
Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC)
Associação Brasileira LowCarb
Associação Catarinense de Medicina (ACM)
Associação Catarinense do Ministério Público
(ACMP)
Associação Amigos Cleia Beduschi
Associação de Empregados da Eletrosul (ELASE)
Associação de Moradores e Amigos do Bom
Abrigo (AMABA)
Associação de Pais e Professores do Centro
Educacional Menino Jesus
Associação de Pais e Professores do Colégio
Catarinense
Associação FloripAmanhã
Associação de Voluntários do Hospital Infantil
Joana de Gusmão (AVOS)
Associazione Bici x Umanita OdV
Atados
Barbearia Velhos Amigos
Beiramar Shopping
Bistek Supermercados
Cacau Show
Café Preto Tattoo
Caixa Econômica Federal
Cáritas
CELESC Distribuição
Centro de Integração Empresa Escola (CIEE)
Cervejaria Nefasta
Cervejaria St Oicle
Cidadania & Saber
Cidades Invisíveis
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Clube de Regatas Aldo Luz
CoCreation Lab - UFSC
Colégio Catarinense
Colégio Imaculada Conceição
Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina
(CESUSC)
CONFIA – Conselho Comunitário dos loteamentos
Jardim Anchieta, Flor da Ilha e Jardim Germânia
Congregação das Irmãs da Mãe Peregrina
Conselho Comunitário do Monte Serrat
Cooperativa Central de Crédito de SC/ RS SICOOB Central SC/ RS
CREDELESC Cooperativa de Crédito
D’Araújo Comunicação
Duatto Contabilidade
Dubai Importadora e Distribuidora
ELKO Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Empreenduca
Engenheiros sem Fronteiras – ESF
ER Freitas
Escola Técnica Pró-Saúde
Escola Superior de Magistratura do Estado de
Santa Catarina (ESMESC)
Família Schneider Restaurante
Federação Catarinense de Basketball
Ferro Restaurante
Federação das Indústrias do Estado de Santa
Catarina (FIESC)
Floripa Sustentável
Floripa Team
Frente Solidária Floripa
Fundação Catarinense de Cultura (FCC)
Fundação Municipal de Esportes
Google
Grupo Floripark
Grupo Goedert - Produtos de Higiene e Limpeza
Grupo Marista
Grupo ND
GTT Goods that Talk
Hippo Supermercados
Hospital Baía Sul
HostGator
Instituto Comunitário Grande Florianópolis (ICOM)
Instituto de Estudos Avanços Ltda (IEA)

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
Igreja São Sebastião
Imex
Indústria de Pescados Rocha
Instituto de Estudos Avançados (IEA)
Instituto Guga Kuerten (IGK)
Instituto Ilumine
Instituto Quereres
Intelbras
Itaú Social
Justiça Federal
KDS Engenharia
Kredilig
LeIRIS
LifesHub
LifesBank
Light Source
Lilith Botica
Loja Maçônica Campos Lobo
Lojas Koerich
Mercado Brisa
Mesa Brasil SESC
Ministério Público Federal
Mister Poteitos
MKG Empreendimentos Imobiliários
Moochacho Burritos
Mosimann-Horn Advogados
Movimento dos Focolares
Neoway
Nina T Informática
Nubo
Olsen Equipamento Dental
Orgânico Solidário
Organização Internacional para as Migrações
(OIM)
Pão do Bem
Pastoral da Igreja do Monte Serrat
Polícia Militar de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Prefeitura Municipal de Palhoça
Prefeitura Municipal de São José
Projeto Somar – UNICRED
Protecna Engenharia Eirelli
Prototipando a Quebrada (PAQ)
Província do Coração de Jesus
PUC/PR – Curso de Medicina
Quarteto Bom de Roda
Quintal Micropadaria Artesanal
Rede com a Rua
Residencial H.V.Junckes

RG Contadores
Rotary Club Florianópolis
Sabedorama
SBTur – Viajar Faz Bem
SEBCOC
SEBRAE/SC
SENAC/SC
Sindicato dos Servidores da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina (SINDALESC)
Sindicato de Empresas de Transportes Urbanos
de Passageiros da Grande Florianópolis (SETUF)
Sindicato dos Policiais Federais
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de
Santa Catarina (SINTESP)
Sociedade Divina Providência
Somar Floripa
Sorria Imóveis
Sou Estreito e não Largo
Statkraft
Storm Motorcycle Grupo de motociclistas
Top Clínicas
Traços Urbanos
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
Troller
Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC)
Universidade Federal do Estado de Santa Catarina
(UFSC)
UNICRED
Unimed Florianópolis
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
Vera Lúcia Rodrigues – Cartório do Estreito
Vila da Costura Ateliê
Vínculo Basic Têxtil
WKoerich Imóveis
WOA Empreendimentos Imobiliários
Zita Empreendimentos Imobiliários
+ Doadores Individuais
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Endereços Rede IVG
Instituto Pe. Vilson Groh (IVG)
CNPJ: 13.188.828/0001-67
Servidão Francisco Monn, 48 – Centro.
Florianópolis/SC. CEP: 88015-315
48 3039-1828 / 48 99117 6104 (wpp)
ivg@redeivg.org.br
redeivg.org.br
RedeIVG
@redeivg
Associação de Amigos da Casa da Criança e
do Adolescente do Morro do Mocotó (ACAM)
CNPJ: 00.924.300/0001-67
Rua Treze de Maio, 149 – Prainha.
Florianópolis/SC. CEP: 88020-230.
48 3225-7498
acammocoto.org.br
mocotoacam
@mocotoacam
Associação Amigos da Guiné-Bissau (AGB)
CNPJ: 29.222.231/0001-21
Rua General Vieira da Rosa, 610 – Monte
Serrat. Florianópolis/SC. CEP: 88020-420.
amigos@guinebissau.org.br
guinebissau.org.br
Associação João Paulo II (AJPII)
CNPJ: 76.276.500/0001-12
Rua João Gonçalves, 128 – Ponte do Imaruim.
Palhoça/SC. CEP: 88130-330.
48 3242-0061
ajp2@ajp2.org.br
ajp2.org.br
associacaojoaopaulo
@associacao.jpii
Centro de Educação Popular (CEDEP)
CNPJ: 80.669.740/0001-54
Rua Frei Fabiano de Cristo, s/n – Monte Cristo.
Florianópolis/SC. CEP: 88090-490.
48 3244-7497
cedep-floripa.org.br
cedep
@cedepfloripa

Centro Cultural Escrava Anastácia (CCEA)
CNPJ: 02.573.208/0001-25
Rua Prefeito Tolentino de Carvalho, 01 –
Balneário do Estreito. Florianópolis/SC. CEP:
88075-530.
48 3224-1151
falecom@ccea.org.br
ccea.org.br
centroculturalescravaanastacia
@centroculturalescravaanastacia
Centro Social Elisabeth Sarkamp (CSES)
CNPJ: 06.818.818/0001-00
Servidão da Felicidade, s/n, Alto da Caieira.
Florianópolis/SC. CEP: 88045-398
48 9 9964 0066
keleslima@hotmail.com

Endereços das escolas
conveniadas
Marista Escola Social Lucia Mayvorne
CNPJ: 60.982.352/0060-71
Rua General Vieira da Rosa, 1050, Centro.
Florianópolis/SC. CEP: 88020-420.
48 3224-9051
48 9 9839-0300
maristaluciamayvorne
@maristaescolassociais
Marista Escola Social São José
CNPJ: 84.433.275/0046-00
Rua Nossa Senhora dos Navegantes, 2302,
Serraria, São José/SC. CEP: 88115-400
48 3258-0964
colegiosaojose@marista.org.br
maristaescolasocialsaojose
@maristaescolassociais
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