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Pa l av r a d o
P e. V i lso n

Para olhares
com muitas
expectativas,
um futuro
com mais
perspectivas.
COMO PARCEIROS DO IVG, TEMOS A SATISFAÇÃO
DE APOIAR SUAS GRANDES INICIATIVAS EM PROL
DO FUTURO DAS NOSSAS CIDADES E DOS NOSSOS
FUTUROS CIDADÃOS.

Ao apresentar o Relatório Social do IVG de
2021, num contexto de pandemia da Covid-19,
se faz necessário, em primeiro lugar, registrar
um profundo ato de solidariedade a todas as
famílias enlutadas. Neste tempo pandêmico e
paradoxal, queremos agradecer os inúmeros
gestos de solidariedade construídos em nossa
Rede, que levaram comida à mesa de 7.955
famílias fragilizadas, que beneficiaram 5.957
crianças, adolescentes e jovens com formação
humana e profissional, totalizando 20.979
pessoas atendidas.
Vivenciamos um tempo em que o vento varreu
todas as nossas seguranças e nos trouxe
mais perguntas do que respostas. E uma das
perguntas cruciais foi: como estamos nos
reconectando com a Casa Comum e os seus
habitantes, na concepção da interdependência,
que rompe com as indiferenças? Aprendemos
com os desafios das crises social, política e
humanitária, sem perder os nossos valores: a
justiça social, o trabalho em rede, a ética e a
transparência, o cuidado com a vida e o meio
ambiente, e a valorização do capital humano e
social?
Todo esse caminhar nos guiou a sermos
desafiados pela fome, pelo desemprego, pela
perda de amigos. O sentimento de medo não
nos deixou impotentes, mas nos ensinou a
criar, a partir da resiliência, uma solidariedade
estrutural com todos os projetos desenvolvidos
em 2021. Entre eles: o projeto Pode Crer, o
programa de Bolsas, o Fundo IVG de Combate
à Fome, e o programa Comunidades em
Movimento.
Doada e reformada gratuitamente por parcei-

ros, a nova sede do IVG é um grande marco.
Um elo que fortificou o trabalho da Rede
IVG, qualificando os nossos processos para
promover a dignidade humana, construindo
políticas públicas sem perder a relação públicoprivada.
A força criativa nos fez extrair o máximo de
potencial da tecnologia e dos novos meios de
comunicação, que resultaram na qualificação
das nossas ações e no rompimento com
fronteiras nacionais e internacionais, ampliando a globalização da solidariedade. Este
trabalho só foi possível, porque, cada ser
humano na Rede escolheu, em seu coração,
mais consciência, mais compromisso e mais
solidariedade. Sementes que florescem na vida
de uma criança, um adolescente, um jovem,
como a que está representada na capa deste
relatório. Victor, um menino de 9 anos, do Morro
do Mocotó, representa as milhares de crianças
que querem florescer e sonhar exatamente
onde estão, num mundo possível.
Ao ler este relatório, faça com os olhos do
coração, capaz de agarrar sempre a esperança
por trás do olhar das crianças, adolescentes e
jovens da nossa Rede.
Por fim, agradecemos a Deus que se fez carne
na nossa carne, na encarnação do Seu Filho,
que nos inspira a esperançar e revolucionar o
mundo, pelo caminho do amor, que rompe com
todo ódio.
Boa leitura!

WOA.COM.BR
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1 QUEM SOMOS

quem
sO Instituto
o m o Pe.
s Vilson Groh
CONSTRUINDO PONTES EM BUSCA DO FLORESCER
DA SOLIDARIEDADE ESTRUTURAL
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.
É uma organização sem fins lucrativos que
trabalha articuladamente em Rede com
outras seis organizações e em parceria com
duas 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 na Guiné-Bissau, África –
formando a Rede IVG.
Tendo como princípios a atuação em rede, a
valorização do capital humano e social, a justiça
social e o cuidado com a vida, o IVG tem como
visão contribuir com a trajetória de vida de
crianças, adolescentes e jovens em territórios
empobrecidos e fortalecer as organizações da
sociedade civil voltadas à defesa e garantia de
direitos.

O caminho de oportunidades
da Rede IVG
O propósito maior do IVG é abrir caminhos
para que os indivíduos possam assumir
o protagonismo das suas próprias vidas.
Isso porque as organizações e as escolas
conveniadas oferecem acesso à educação
básica e integral, acolhimento institucional,
serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos, preparação pré-universitária e bolsas
de permanência nas instituições de ensino

superior e técnico, inserção no mercado de
trabalho, acesso à cultura e esporte, de forma
gratuita.
Isso significa 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.

Por meio da Rede e do encadeamento dos serviços e projetos, é criado um caminho
contínuo de oportunidades reais, finalizando com a oferta de bolsas de estudo em
universidades e a inserção no mercado de trabalho.

Escolas
Conveniadas

6

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

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, por meio do
programa humanitário de educação Amigos da Guiné-Bissau.

Certificações

Comprovamos que o

Instituto Pe. Vilson Groh - IVG

Selo de Signatário do Movimento
Nacional ODS Santa Catarina.

cumpriu com os compromissos de adesão ao
Movimento Nacional ODS Santa Catarina no ano
de 2021.

Selo ONG Transparente.
Certificação de Responsabilidade
Social ALESC 2021.

Florianópolis, 30 de março de 2022

Florianópolis Ilha:
ACAM, CCEA, CSES,
IVG, MESLM.
Florianópolis Continente:
CCEA, CEDEP e IVG.
São José:
MESSJ.
Palhoça:
AJP II.

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.

Os homenageados de 2021 são:

Sr. Amilcar Lebarbenchon da
Silveira e Sra. Joyce Koerich
da Silveira, empresários e
voluntários na reforma e
decoração da nova sede do IVG.
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Sr. Elidio Yocikazu Sinzato
(in memorian),
vice-presidente do CEDEP.

Sra. Betânia de N. A.
Zahlouth Pedroso,
coordenadora geral da ACAM.
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2 PROGRAMAS DO IVG

O fazer educativo do IVG

Em 2021, o IVG se dedicou ao
desenvolvimento de sete programas em quatro áreas de atuação:

GERANDO OPORTUNIDADES E MATERIALIZANDO SONHOS

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 para que
se entendam como sujeitos de direitos. Sujeitos que se
desenvolvam como cidadãos ativos na sociedade, que se
insiram efetivamente nos processos sociais, na sua época e
com condições de modificar processos inadequados ao seu
desenvolvimento pleno como ser humano. Sujeitos que tenham
a oportunidade de sonhar e construir um projeto de vida e a
capacidade de realizá-los.
Nos projetos desenvolvidos pelo IVG, valorizamos as culturas
do encontro, das relações e da presença. Presença que vai ao
encontro do outro, que se encharca da sua história e realidade,
a partir de um olhar e escuta sem preconceitos.
Nosso compromisso é com uma educação na perspectiva
integral, popular, democrática e cidadã. Uma educação
libertadora, uma pedagogia humanizadora, imergida na
presença, na escuta, no diálogo e na amorosidade que
suplantam muros e edificam pontes. Elementos que estão no
cotidiano dos processos pedagógicos internos da Rede IVG e
expressados em cada educador e educando.
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.

#SomosODS
Como signatário do Movimento Nacional dos
ODS em Santa Catarina, o IVG está comprometido
com os Objetivos de Desenvolvimento Social da
ONU na Agenda 2030. Dos 17 objetivos, nove
são impactados diretamente pelos nossos
projetos e programas, ajudando a contribuir para
um mundo mais justo, próspero e sustentável.

10
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Programa de Bolsas
de Estudo

Pré-vestibular

O Programa de Bolsas de Estudos IVG é voltado para adolescentes, jovens e adultos das
comunidades da Grande Florianópolis, em especial onde estão as organizações da Rede IVG.
Ele funciona a partir de dois eixos: Pré-vestibular e Bolsas de Ensino Técnico e Superior. Isto
é, a inclusão e a permanência deste público no 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.

Em parceria com o COC Floripa e com a dedicação de educadores voluntários, o Instituto Pe. Vilson
Groh promove o Pré-vestibular IVG – um curso preparatório para o ingresso nas universidades e
escolas técnicas, direcionado a adolescentes e jovens de baixa renda da Grande Florianópolis.
Nos últimos anos, mais de 1 mil estudantes passaram pelo Pré-vestibular IVG, contando com
acompanhamento pedagógico e uma formação político-cidadã, que fortalece o potencial e o senso
crítico. Mais de 330 jovens se tornaram universitários.

Em 2021

69

52 %

jovens passaram pelo curso
preparatório.

29

foram aprovados nos
vestibulares (até o momento)

10

jovens cursaram o projeto Pode Crer
e o Pré-vestibular concomitantemente.

estudantes negros.

55 %
estudantes que passaram pelas
organizações da Rede IVG.

62 %
estudantes mulheres.

Fazer parte do Pré-vestibular do IVG colaborou muito
para meu aperfeiçoamento não somente acadêmico,
mas como humano. Na Rede IVG se olha para o aluno
de maneira integral, não apenas como quem precisa
aprender conteúdos para se formar.
Leonardo Viana de Lima
estudante do Pré-vestibular IVG turma de 2021 e
aprovado nos cursos: Enfermagem (UFSC); Ciências
Biológicas (SISU-UFSC) e Geografia (UDESC).

12
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Bolsas de Ensino Técnico
e Superior

57 bolsistas por
áreas de formação:

O IVG, com apoio de doadores, parceiros e voluntários, estimula a permanência de jovens da Rede
IVG em instituições de ensino técnico e superior. O programa assegura bolsas de estudo, auxílio
financeiro, acompanhamento pedagógico e apoio psicológico aos jovens para que concluam seus
cursos, se insiram profissionalmente ou prossigam em pós-graduações.
As bolsas disponibilizadas são oferecidas por instituições parceiras como a Faculdade Cesusc,
o SENAI, a Escola Técnica Pró-Saúde, e a 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.

Em 2021

57

estudantes foram beneficiados
sendo 38 mulheres e 48 negros

10
em cursos técnicos,

6
em pós-graduação.
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40
em cursos de graduação, e

bolsistas se formaram:

em cursos técnicos,

70,13%

7
em cursos de graduação, e

1
em pós-graduação (mestrado).

Saúde
Educação
Direito
Sociais
Exatas

Jovens em instituições privadas (40)
Jovens em instituições públicas (17)

Além dis s o, em 2021

11
3

29,87%

31%
24%
19%
17%
7%

Convênio entre a FIESC, o IVG e a Assoc. João
Paulo II, oferecendo 100 vagas para jovens
em vulnerabilidade socioeconômica no
curso técnico em Manutenção de Aeronaves
em Célula do Senai Palhoça.
Parceria entre FIESC Senai, IVG e Marista
Escola Social Lúcia Mayvorne oferecendo
20 vagas para adolescentes e jovens com
gratuidade e bolsa permanência no curso
de Dispositivos Móveis.

Meu sonho sempre foi entrar na faculdade.
Foi com o programa de bolsas do IVG que tive
recursos financeiros e pedagógicos para acessar
a graduação. Agradeço ao IVG por ter me dado a
oportunidade de ser a primeira da minha família
a concluir o ensino superior. Quando me formei
no final de 2021, minha mãe, que era analfabeta,
decidiu voltar a estudar. Hoje sou professora na
educação infantil, feliz e realizada!
Renata Cristina da Silva
formada em 2021 em Pedagogia.

Parceria entre ACM, Instituto Sabin,
Doadores do Financiamento Coletivo
CATARSE e doadores individuais e o IVG
para a permanência com auxílio a 250
jovens das trilhas 2 e 3 do Projeto Caixa
Tem - Programa Pode Crer.

15

2 PROGRAMAS DO IVG

2 PROGRAMAS DO IVG

Programa Pode Crer

O impacto previsto com o CIS Monte Serrat

UMA PONTE PARA O FUTURO COM MAIS OPORTUNIDADES

Idealizado pelo IVG, comunidades e parceiros, o
Pode Crer tem o propósito de erguer as pontes
entre centro e periferia.
Que, por meio de uma formação integral,
não somente as juventudes, mas crianças
e adolescentes concretizem seus projetos
de vida e que esse setor encontre uma fonte
de criatividade, diversidade e mão de obra
qualificada.

Centros de Inovação Social:
Cultura, inovação e sustentabilidade para cocriar soluções
O Pode Crer prevê a criação de cinco Centros
de Inovação Social (CIS) em áreas de vulnerabilidade social da Grande Florianópolis.

A participação do público de interesse nas
atividades será totalmente gratuita.Com
espaços para mostras e eventos e escritórios
compartilhados, o Centro de Inovação pretende atrair as pessoas e transformar a
forma como a sociedade vê o morro.
O primeiro CIS será construído na comunidade
do Monte Serrat, com inauguração prevista
para 2023.

700 jovens acessando uma educação
complementar de qualidade na área
de tecnologia e inovação, ao longo
de cinco anos.

Cocriação de novas soluções para
velhos problemas sociais, por meio
da integração entre o ecossistema de
inovação da cidade e a realidade da
comunidade, dentro de um espaço
cultural e de formação continuada.

Um ambiente educativo, acolhedor e
criativo, com tecnologia de ponta para
atender as escolas do Maciço do Morro
da Cruz e estimular a qualificação dos
seus mais de 40 mil moradores.

Promoção da sustentabilidade do setor
de tecnologia da Grande Florianópolis,
a partir da oferta de profissionais
qualificados em hard e soft skills.

Além das fronteiras
Em 2021, o IVG firmou parceria com a
BrazilFoundation, uma organização que mobiliza
recursos para ideias e ações que transformam
o Brasil. Essa parceria possibilita que o Instituto
possa receber doações e captar recursos dos
EUA especificamente para a construção dos
Centros de Inovação Social. Até o momento,
mais de 80 mil dólares já foram captados e
direcionados para a construção do primeiro CIS.

Serão espaços de formação de crianças, adolescentes e jovens, mantendo uma forte parceria
com as demais organizações educacionais
e sociais da comunidade, além de um local
moderno e sustentável de integração entre
comunidade e o ecossistema de inovação e
tecnologia da região.
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Projeto Caixa Tem - Programa
Pode Crer

As trilhas formativas do
Projeto Pode Crer em 2022:

ACREDITANDO NOS SONHOS E TALENTOS DO FUTURO
Em 2021, o IVG desenvolveu, com o patrocínio principal da CAIXA e Governo Federal, o projeto-piloto
“CAIXA Tem – Programa Pode Crer - Acreditando nos Sonhos e nos Talentos do Futuro”.
Foram atendidas 320 crianças, adolescentes e jovens com uma formação integral desenvolvendo
competências técnicas e socioemocionais, de forma totalmente gratuita.

TRILHA 1

11 a 14 anos
AJP II

TRILHA 2

14 a 16 anos

Espaço IVG

TRILHA 3

Acima de 17 anos

Espaço IVG

Robótica

Direito à Cidade

Audiovisual

Música

Comunicação
e Expressão

Prototipagem rápida
(impressão 3D)

Imersão em Tecnologia

Robótica

Inglês

Programação

No educando tendo participação ativa no processo de aprendizagem.

Oficinas e Workshops

Design

No desenvolvimento de hard e soft skills.

Especiais

Laboratório de
inovação social

Além de colocar em curso, testar e aprimorar a metodologia pedagógica do Programa Pode Crer,
o projeto contribuiu na integração junto ao setor e empresas de inovação.

Inglês

O PODE CRER FOCA:

Comunicação

No projeto de vida de crianças, adolescentes e jovens.

Expressão

Na troca de experiências e conhecimentos entre o educando e profissionais da tecnologia.
No apoio na inserção acadêmica e no mercado de trabalho.

Cidade, mercado
e oportunidades
Inglês
Oficinas e Workshops
Especiais

Realização

Correalização

Parceiros Institucionais

Patrocínio principal

Apoio
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Principais resultados do projeto-piloto
Fortalecimento da cultura maker e
do repertório cultural das crianças e
adolescentes, a partir da integração
entre as oficinas.
Evolução na comunicação e expressão
dos adolescentes e jovens.
250 bolsas pagas aos adolescentes
e jovens das trilhas 2 e 3 para
permanecerem no projeto.
10 jovens participando do ONE
(Oracle Next Education) em cursos
de lógica de programação, FrontEnd, Java, além de desenvolvimento
de soft skills.

Mais de 35 jovens encaminhados ao
mercado de trabalho de tecnologia e
inovação.
Ampliação da rede de empresas e
apoiadores entusiastas do Pode Crer
(27 parcerias).
Aproximação com o ecossistema de
tecnologia: visitas técnicas ao SEBRAE/
SC, CoCreation Lab Monte Cristo, K-Lab:
Laboratório de Inovação da Koerich,
Teltec Solutions e ACATE.
8 jovens inseridos no Programa de Bolsas
IVG (Pré-vestibular e Auxílio Universitário).

Parceria com a Livelab, na Gincana
Jornada X, onde os adolescentes e jovens
pensaram ações de impacto social.

No começo, eu pensava que
o Pode Crer seria um curso
superficial para conseguir um
emprego qualquer. Porém, o
que ele nos ofereceu, poucos
projetos nos dão: preparação
para o mercado de trabalho,
possibilidades e saber lidar
com diversidades. Sem o Pode
Crer, sendo uma mulher, negra
e periférica, eu não teria uma
visão de futuro.
Ana Clara Lisboa,
educando em 2021.
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O projeto Pode Crer foi um
grande expansor de perspectiva
profissional para mim. Nele eu
aprendi a empreender, a me ver
empreendedor, saber que posso
criar e gerenciar um negócio, e,
inclusive, empreender na minha
imagem pessoal e aperfeiçoar
a minha
habilidade de me
comunicar e me expressar.

É emocionante ver o que já
conseguimos realizar no projetopiloto. Jovens se descobrindo
como potenciais empreendedores,
se apaixonando pela programação
e o design, interagindo com outros
jovens já atuantes nesse setor.
Temos a absoluta certeza de que
esse é o caminho mundial.

Pedro Henrique Leite,
educando em 2021.

José Eduardo Fiates,
Diretor de Inovação e
Competitividade na FIESC.
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Programa Comunidades
em Movimento

Fortalecendo as comunidades onde atua a Rede IVG

2 PROGRAMAS DO IVG
Central de Empregabilidade
A Central de Empregabilidade, localizada no Monte Serrat, presta serviço à comunidade local e do
entorno, auxiliando na geração de oportunidades, por meio 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.

O Programa Comunidades em Movimento, anteriormente Programa de Economia Criativa,
abrange todas as iniciativas do Instituto Pe. Vilson Groh em prol do fortalecimento de
trabalhadores e empreendedores de comunidades empobrecidas, entre elas: a Central de
Empregabilidade, a Feira Amigos do Monte Serrat, o projeto Turismo de Base Comunitária
no Monte Serrat, além de cursos promovidos em parceria com voluntários e entidades,
como o SEBRAE/SC.

22

Em 2021, 293 pessoas foram encaminhadas ao mercado de trabalho, 47 foram formadas nos
cursos de pães, doces, bolos e bolachas, e 120 famílias em situação de vulnerabilidade foram
acompanhadas através do Fundo IVG de Combate à Fome.
A Central de Empregabilidade do IVG trabalha em parceria com a Pastoral do Monte Serrat, que cede
o espaço da cozinha industrial equipada, espaço para eventos, salas de atendimento individual e um
auditório multiuso com sistema de projeção.
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Feira Amigos do Monte Serrat
A Feira Amigos do Monte Serrat acontece
mensalmente, na praça do Monte Serrat. O objetivo
é valorizar a cultura e a história, e incentivar a
comunidade empreendedora, ao abrir espaço para
que pequenos comerciantes e artesãos possam
expor seus produtos para um público diversificado.

2 PROGRAMAS DO IVG
“Trabalho como confeiteira há 3 anos, no meu
próprio negócio, a Doce Desterro: uma confeitaria
sustentável de produção de doces e bolos
artesanais. Sou moradora da comunidade, e foi
me envolvendo nos grupos que fiquei sabendo
da Feira Amigos do Monte Serrat, um movimento
importante de valorização de quem mora na
comunidade e oferece produtos de qualidade.”
Fernanda Rachadel,
microempreendedora.

Após uma pausa necessária durante a pandemia, o
IVG, junto com os moradores e parceiros voluntários,
retornou com a programação da feira, contando com
mais de 12 expositores. Comidas, artigos religiosos
e culturais, brechós, e espaço literário são algumas
das atrações.

Turismo de Base Comunitária
Monte Serrat

“Em Santa Catarina, o Monte Serrat é pioneiro
no desenvolvimento do TBC em comunidades
urbanas e desde 2021 vem planejando e
articulando coletivamente o projeto Morrotur, para
compartilhar com os moradores de Florianópolis,
visitantes e turistas, as riquezas que só
encontramos aqui no Morro.”
Rafael Freitag, turismólogo
e consultor do Sebrae/SC
para o Projeto de TBC

24

Em 2021, o IVG também promoveu e articulou diversos cursos, todos oferecidos gratuitamente a
pessoas que moram nas comunidades onde atua a Rede IVG.
Curso de Empreendedorismo em Moda
• Com a instrutora voluntária Monique de Abreu, mestranda da UDESC.
• Aulas teóricas e práticas, entre julho e outubro, abordando conceitos
básicos do design, história da moda, e como empreender no mercado
da Moda.
• Formato online para adolescentes e jovens, da Comunidade da Praia
(Associação João Paulo II - Palhoça) e Morro do Mocotó (ACAM - Florianópolis Ilha).
• 13 jovens participantes.
• Certificado pela UDESC.

Curso para Empreendedores do Morro do Mocotó em parceria
com o SEBRAE
• Encontros mensais, entre julho e dezembro, com troca de conhecimento e experiências com profissionais de diversas áreas ,
além de atividades práticas em grupo e mentoria individual.
• Formato presencial, no SESC Prainha, para pessoas que estão
começando ou já tem um negócio há mais tempo.
• 18 pessoas inscritas.
• Certificado pelo Sebrae.

Em 2021, o IVG e o SEBRAE de Santa Catarina deram
início ao projeto Turismo de Base Comunitária (TBC)
no Monte Serrat. Toda comunidade é envolvida,
desde o planejamento até a execução. O propósito é
fomentar a geração de emprego e renda, bem como
a valorização da cultura e da história da comunidade,
através da atração de visitantes e turistas.
Ao longo do ano, foi realizado um diagnóstico da
região, a partir da formação de um grupo de 20
“comunitários”. Após as entrevistas com cada
um, visitas aos espaços e seguimento de roteiros
propostos, foi elaborado um plano para que, em
2022, a comunidade começasse a operar roteiros
turísticos culturais e recepção de visitantes.

Cursos de Empreendedorismo

Curso de Pizzaiolo em parceria com a chef e instrutora Maria Grazia
Fraschini, proprietária do Restaurante Forno Milano
• Aulas presenciais para 10 pessoas, moradoras da Comunidade
da Praia (AJP II), abordando conceitos básicos da culinária italiana,
com foco na preparação de pizzas (ofício de pizzaiolo).
• Curso com certificação internacional.
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Fundo IVG de Combate à Fome

O Fundo de Combate à Fome em números

AGINDO LOCALMENTE, PENSANDO GLOBALMENTE

Depois de um ano da maior crise sanitária no mundo, o Brasil ficou mais desigual e muito mais
faminto. Apesar de, no contexto nacional, Santa Catarina ter a menor porcentagem de pessoas
em extrema pobreza, o estado sentiu fortemente as consequências da pandemia: mais de 120 mil
famílias vivendo com renda per capita de até R$ 89 por mês*.
Diante desta situação, em 2021, o IVG deu continuidade ao Fundo de Combate à Fome, abrindo
novas frentes de trabalho, com o objetivo de garantir o direito básico à alimentação.
Novas parcerias possibilitaram o programa alcançar além das famílias da Rede IVG. Um exemplo
foi a chegada do Banco Comunitário e das cestas básicas na comunidade Frei Damião, em Palhoça.
Desde o início do Fundo, R$ 1.903.244,11 foram investidos nas ações de combate à fome.
Cadastro Único - CadÚnico de agosto de 2021*.

439.4 85

famílias em SC com renda baixa**

T OT AL I NVEST I DO EM A Ç Õ ES D E
COMBAT E À FOME:

2020

2020

1.745

R$

2021

2021

famílias

6.722

2021

R$

famílias

940. 856,16
962.387,85

T OT AL DE T ONEL ADAS DE
AL I MENT OS DI ST R I BUÍ DOS:

T OT AL DE CEST AS BÁS IC AS
DI ST R I BUÍ DAS:

2020

2020

182

A pandemia em SC em números

2021

T OT AL DE FAMÍ L I AS AT ENDI DAS (COM
CEST AS, OR GÂNI COS E MOEDA SOCI AL ):

toneladas

2021

288
toneladas

13.094
toneladas

2021

24.020
toneladas

+120 mil

famílias em SC vivendo com
renda de até R$ 89 por mês*

2021

30,39%

de aumento no índice de extrema
pobreza em Florianópolis*

** Banco Mundial.
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Potencializando os recursos
nas comunidades:

Parcerias

IVG E ICOM: AMPLIAÇÃO DA MOEDA SOCIAL

O Banco Comunitário tem o objetivo de garantir às
famílias o acesso a alimentos, produtos de higiene e
limpeza, ao mesmo tempo que fortalece os pequenos
comércios locais.

Em 2021, o IVG e o ICOM ampliaram a área de atuação do Banco Comunitário, passando de 613
para 961 famílias beneficiadas com a Moeda Social, além dos 40 mercadinhos podendo operar
nessa modalidade. Além das quatro unidades existentes desde 2020, o Banco Comunitário
chegou em agosto do ano passado à Frei Damião, em Palhoça, com apoio do UNOPS e o MPT/SC.
Assim como nas demais, as famílias desta comunidade receberam o valor de R$ 200 por mês em
moedas sociais.
Outra novidade também foi a abertura para que 12 famílias beneficiárias, que possuíssem
algum empreendimento no ramo alimentício, pudessem receber pagamentos no formato da
moeda social.

Cada doação se transforma em “moeda” aceita nos
mercadinhos das comunidades, concedendo autonomia
na compra de suprimentos às famílias que moram em
áreas vulneráveis.

T O TA L IN V ES T I D O E M M O E D A SO C I A L :

2020
R$

342. 875,00

2021
R$

601. 825,00

T O TA L D E F AM Í L I A S B E N E F I CI A D A S
CO M A MO ED A SO CI A L :

2020

613
famílias

2021

1.062
famílias

T O TA L D E MER CA D I N H O S CA D A ST R A DOS :

2020

2021

comerciantes

comerciantes
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53

“Para o IVG, foi extremamente importante ampliar
o Banco Comunitário para a Frei Damião e para que
as famílias beneficiárias, que já empreendiam na
área da alimentação, também pudessem receber
em moeda social, assim como os mercadinhos
cadastrados. Uma forma de incentivarmos
uma atividade econômica tão necessária num
momento pandêmico, em que suas famílias
sofrem com o desemprego”
Mário Capella Tavares, diretor
administrativo do IVG.

IVG e Orgânico
Solidário: alimento
de qualidade
Em 2021, a Rede IVG manteve a parceria com o
Orgânico Solidário, um movimento nacional que tem o
objetivo de levar frutas, verduras e legumes orgânicos
para famílias em situação de vulnerabilidade, ao
mesmo tempo que estimula a produção e a renda de
agricultores orgânicos parceiros.
As organizações da Rede IVG receberam quase três
vezes mais em 2021 do que no ano anterior. O resultado
são aproximadamente 700 famílias complementando a
alimentação com itens de qualidade.
T OT AL DE CEST AS DE OR GÂNI C O S D IS T RIBUÍD AS :

2020

1.670

2021

4.500

*Investimento do IVG
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IVG, MPT/SC e UNOPS
no interior catarinense
Em parceria com o Ministério Público do Trabalho no Estado e UNOPS,
o IVG promoveu a distribuição de 15 mil cestas básicas para cinco mil
famílias as de baixa renda de 19 municípios catarinenses.

2 PROGRAMAS DO IVG – COVID-19
Acredito que essa ação, em conjunto com o
MPT e a agência da ONU, reforçou a nossa
cultura de solidariedade e o entendimento de
que não podemos mudar realidades agindo
isoladamente.
Pe. Vilson Groh.

As entregas aconteceram em três etapas nos meses de novembro e
dezembro de 2021 e janeiro de 2022, contando com o apoio de paróquias,
prefeituras e organizações da sociedade civil.
As cestas foram adquiridas pelo UNOPS, com recursos provenientes da
atuação do MPT/SC, que realiza a aplicação da legislação trabalhista
e os eventuais recursos oriundos de multas e processos judiciais são
revertidos à comunidade lesada.

O MPT entende que a destinação desses
recursos trouxe um alento importante para
essas famílias empobrecidas nessas cidades
de Santa Catarina.
Dr. Luciano Arlindo
Carlesso, procurador
no MPT/SC.

Outras parcerias
BEIRAMAR SHOPPING

O Fundo de Combate à Fome também recebeu
reforços do programa Conexões Sociais,
do Beiramar Shopping.
RODA GIGANTE SOLIDÁRIA
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toneladas de alimentos

TRENZINHO NATALINO

12.256,90

R$

Curso de Jornalismo
da Ufsc
Em 2021, o IVG deu continuidade à Pipa Informativa,
um produto do projeto de extensão JAC (Jornalismo e
Ação Comunitária), do curso de Jornalismo da UFSC,
que recebe apoio da APUFSC. O objetivo é combater
a desinformação sobre a pandemia e seus efeitos nas
periferias, por meio da distribuição mensal de panfletos
nas comunidades.

doados
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Programa de Formação Continuada
e Fortalecimento de Rede

GT de Captação:

UM COLETIVO FORTE QUE SE FAZ COM OPINIÕES DIFERENTES
EM TORNO DE UMA MESMA CONSCIÊNCIA
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. A formação continuada garante o alinhamento
pedagógico-político nas organizações da Rede IVG em torno de
valores comuns que se fortalecem na práxis vinda das experiências
com os territórios das comunidades, na leitura da realidade social singular de cada espaço e no
trabalho em rede, participativo e democrático. Mensalmente, acontecem encontros formativos
e de discussão nos Grupos de Trabalho (GTs), reunindo representantes de toda a Rede.

GT Pedagógico:
Contribui com a qualificação dos processos pedagógicos, escritas, estratégias, metodologias e
experiências. educativas da Rede.
Promoveu duas lives formativas:
“Esperançar - 100 anos de Paulo Freire”, com Pe. Vilson Groh, o professor Carlos Brandão
e a diretora do Marista Escola Social Lucia Mayvorne, Fraya da Cunha. 100 participantes.
“Interdependência e Saúde Mental”, com a psicóloga Tatiane Fuggi e a professora Daniela
Schneider, com mediação da coordenadora de programas do IVG, Tainara Lemos. 221 		
participantes.
Promoveu 12 encontros, totalizando 26 horas de formação.

GT de Incidência Política:
Tem como atribuição pensar, discutir e articular ações para o controle social e a construção de
políticas públicas.
Garantiu cadeiras nas plenárias do Conselho da Criança e do Adolescente de Florianópolis
e Palhoça, além do Conselho de Assistência Social de Florianópolis.
Participou o mapeamento da controle social nos conselhos de direito da Grande Florianópolis.
Mobilizou as famílias da Rede IVG para participarem nos espaços de controle social.
Se posicionou em defesa do SUS e das vacinações.
32

Promove a formação dos colaboradores e a qualificação de processos, visando a sustentabilidade
da Rede IVG.
Viabilizou a participação da Rede IVG no curso sobre captação de recursos da Fundraising 		
Academy.
Promoveu o curso “Indicadores Sociais segundo o Marco Regulatório - Criação e Monitoramento”,
com Carol Zanotti.
Promoveu a oficina sobre Indicadores com Keles Lima, presidente do CSES.
Realizou o encontro de planejamento de captação para 2022.

Encontros de Espiritualidade
Com o propósito de manter a mística que embasa
o trabalho da Rede IVG, o Instituto também deu
início aos Encontros de Espiritualidade, tendo como
base publicações do Papa Francisco. Conduzidos
por Padre Vilson, os encontros contam com a
participação de voluntários, parceiros e diretorias
das organizações da rede.

Pensando no futuro, agindo agora
O IVG também promoveu encontros com a Rede IVG visando o aperfeiçoamentos dos trabalho das
organizações:
Em dia com a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados.
Palestra com mestre em Direito, Dr. Rafael M. P. Vaz.
Fotografia para redes sociais.
Oficina com o fotógrafo André Quadros.
Alinhando nossas ações aos ODS.
Palestra com a voluntária e multiplicadora
ODS, Carol Nunes.
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Programa de Incidência Política

Programa de Saúde
e Qualidade de Vida

UM OLHAR E AGIR ATENTO ÀS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE
O Programa de Incidência Política atua na proposição de
políticas públicas, participação nos espaços de controle,
no posicionamento crítico frente às problemáticas sociais
e na união de forças com organizações da sociedade
civil que defendem os direitos dos mais vulneráveis.
Em 2021, o IVG garantiu cadeiras nas discussões plenárias do Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente de Florianópolis e Palhoça, além do Conselho Municipal de Assistência Social de
Florianópolis.

Alguns espaços onde atua a Rede IVG:
Conselho Nacional de Assistência Social - Regional.
Fórum dos Conselhos Estaduais de Assistência Social.
CEAS - Conselho Estadual da Assistência Social.
CONJUVE - Conselho Estadual de Juventude.
CEDCA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
CMAS - Conselhos da Assistência Social de Palhoça
e Florianópolis.
CMDCA - Conselhos dos Direitos da Criança e 		
Adolescente de Florianópolis, Palhoça e São José.
Comissão de Apoio ao Conselho Tutelar de Palhoça.
Conselho de Juventude de São José.
Conselho Pastoral Comunitário e de São José.
Conselho Pastoral Paroquial de São José.
Rede Socioassistencial do Continente.
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Fortalecendo Lideranças Comunitárias e Sociais
Em 2021, o IVG deu início ao curso de extensão
“Formação de Lideranças Comunitárias”, desenhado e executado em parceria com a Universidade
do Sul de Santa Catarina - UNISUL.
Tendo como tema central “A cidadania e o direito à
cidade”, o curso visa formar lideranças comunitárias
e sociais aptas para atuar nos espaços de discussão
e construção de políticas públicas, garantir o direito
à cidade na perspectiva dos direitos humanos,
colaborar com o aperfeiçoamento do trabalho das
organizações da sociedade civil e conhecer os
mecanismos de defesa dos direitos humanos.

O Instituto Pe. Vilson Groh entende a saúde como
um estado de completo bem-estar físico, mental
e social, indispensável para o desenvolvimento
integral do ser humano. Por este motivo, foi
criado o Programa Saúde e Qualidade de Vida,
que busca reunir ações de cuidados essenciais
voltadas para colaboradores e beneficiários
do IVG. Este Programa acontece a partir de
parcerias com empresas e voluntários que
oferecem atendimentos médicos, psicológicos,
odontológicos e de orientação profissional.

72h de Coaching
Profissional com o Coach
José Sudá, atendendo a
8 colaboradores da Rede
IVG.

13 atendimentos médicos
nas áreas de Oftalmologia,
Neurologia,
Psiquiatria
e atendimentos na área
de Psicologia para 11
educandos atendidos nas
organizações da Rede.

Em 2021, o IVG lançou uma campanha voltada
para profissionais da saúde interessados
em dedicar um pouco do seu tempo para
atender gratuitamente, em seus consultórios,
pessoas beneficiadas pelas organizações que
compõem a Rede IVG, na sua grande maioria
de famílias de baixa renda e que muitas
vezes necessitam de atendimento médico
especializado, mas não possuem recursos
para tal.

“Participar do processo de
coaching com o José Sudá
foi de extrema importância
para mim, assim que passei a
integrar a equipe executiva do
IVG. Com ele, consegui traçar
projetos em diversos âmbitos
da minha vida, especialmente
no profissional e acadêmico,
em que iniciei a pós-graduação
em Gestão Estratégica de
Marketing e, no ambiente de
trabalho, passei a adotar os
conceitos de assertividade e
empatia no relacionamento
com os demais colegas.

Lucano Brito, Analista
de Comunicação
no IVG

Sou profissional da
Saúde. Como faço
para me voluntariar?
Não é preciso deixar o trabalho
remunerado para exercer um
serviço voluntário. O IVG conta,
atualmente, com 80 voluntários
que doam uma parte do seu
tempo, independente do dia
da semana ou do mês, para
ajudar nas áreas que mais se
identificam.
A maior necessidade do IVG,
neste momento, é contar com o
apoio de profissionais da saúde.
Se você deseja voluntariarse, entre em contato conosco
através do e-mail

ivg@redeivg.org.br
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Governança e Equipe Executiva

Voluntariado no IVG

SÓCIOS INSTITUIDORES

ASSESSORIAS

Paulo Bastos Gomes (sempre presente)
José Ferreira Macedo (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
WKoerich Imóveis
Pe. Vilson Groh

Priscila P. P. Souza - assessora de
planejamento e captação de recursos
Daniel Silva Napoleão - assessor jurídico

DIRETORIA

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

Luciêni Braun - gerente executiva
Tainara Neves - coordenadora de programas
e projetos
Kelly Sousa - assistente social
Gabriella Pereira - analista administrativa e
financeiro
Lucano de Brito - analista de comunicação e
marketing
Maria Eduarda de Jesus - auxiliar administrativo
Luiz Gonzaga Farias - zelador
Maria Augusta Freitas - estagiária de Psicologia
João Vitor Cardoso - estagiário de
Administração
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CONSELHO CONSULTIVO

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
IVG: Vilson Groh
CONSELHO HONORÁRIO

Ir. Hedwiges Hofer
Maria Amélia Gomes Vieira
Walter Osli Koerich
João Ferreira de Souza
CONSELHO FISCAL

Júlio César da Rocha de Castro
Guido Dellagnelo
Silvana Buss
CONSULTORES EXTERNOS

Lúcia Gomes Vieira Dellagnelo
José Eduardo Fiates
June Alisson Westarb
Jaime de Paula

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 Pré-vestibular e outros profissionais
envolvidos nos projetos e programas, e nas ações de captação de recursos.
O Núcleo de Voluntariado tem como objetivo de possibilitar a participação efetiva dos voluntários
da Rede IVG. É um espaço onde empresas e profissionais liberais oferecem serviços e desenvolvem
ações em prol da comunidade dentro de seus campos específicos de atuação.
Em 2021, foram 80 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.

VOLUNTÁRIOS
Adriana Laffin
Adriano Oesterreich
Alan Carlos Ghedini
Alexandre Henrique Groth
Aline Pascale Palma
Amanda Roberge Curcio
Amilcar Lebarbenchon da Silveira
Bárbara Farias da Silva
Beatriz da Veiga Beltrame
Brener Martin
Bruno Zimmermann Schmitt
Camel André de Godoy Farah
Caroline Pereira da Silva Nunes
Cristina Maria Lacerda Prazeres
Cristina Platt de Matos
Dalton Lopes Reis Junior
Danilo Oliveira do Nascimento de Andrade
Denis Mañez Kerber
Eduardo da Veiga Beltrame
Eliana dos Santos Pereira
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
Jaime Leonel de Paula Junior
Janete Moro
João Luiz Silva Pacheco de Souza
José Alfredo Muller
José Eduardo Azevedo Fiates
José Sudá Pires
Joyce Koerich da Silveira
Julio Cesar da Rocha de Castro

June Alisson Westarb
Lara Santos Ventura
Leandro Clezar
Léo Mauro Xavier Filho
Leonardo Goulart Cardoso
Lúcia Gomes Vieira Dellagnelo
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
Monique de Abreu
Morgana do Carmo Andrade
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
Rejane Ziebell Salgado
Rogério José Novaes de Carvalho
Sandra Nascimento
Silvana Isabel Buss
Silvia Lenzi
Soreny Cerino Baffa
Suélen de Bortolo
Sueli Terezinha Chichorro Schutz
Telma Anita Piacentini
Walter Silva Koerich
Welly Chang
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4 MÍDIA

Impacto da comunicação

NAS REDES SOCIAIS

NAS MÍDIAS

Facebook

Youtube

869
INSCRITOS

HORAS DE EXIBIÇÃO

5,5

37,3

MIL VISUALIZAÇÕES

Instagram

4,4

MIL SEGUIDORES

Mídia Impressa

54

Mídia e Digital

335

TV e Rádio

365

SE A REDE IVG TIVESSE QUE INVESTIR PARA OBTER A PRESENÇA
ALCANÇADA EM 2021, TERIA QUE APLICAR R$ 872.514,26.
38

22,1

MIL ENGAJAMENTOS

190

MIL PESSOAS
ALCANÇADAS

6,5

630

88,2

MIL SEGUIDORES

25

MIL VISUALIZAÇÕES

MIL PESSOAS
ALCANÇADAS

MIL ENGAJAMENTOS

E-mails Institucionais

1,2

30

MIL PESSOAS
ALCANÇADAS

MIL E-MAILS
ENVIADOS

9,3

MIL E-MAILS
ABERTOS

Website

16,2

MIL VISUALIZAÇÕES

7,7

MIL VISITANTES
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5 TRANSPARÊNCIA

6 PARCEIROS

Gestão de recursos do IVG

Parceiros Institucionais
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A Rede IVG nasceu a partir do grito de comunidades inseridas num contexto marcado por
desigualdades sociais, econômicas, políticas, culturais e ambientais, desemprego e precarização
das relações de trabalho, de saúde e de educação.

NOSSA REDE IVG:

FORTALECENDO
A CORRENTE
DO BEM

Neste cenário, as organizações da Rede e a população se relacionam em busca de romper com o
assistencialismo e criar um processo de protagonismo, em que cada pessoa atendida pela Rede
tem a oportunidade e condições para concretizar seus projetos de vida.
A inovação social da Rede IVG está nos programas e 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 escolar), e inserção social e laboral.
Todos os serviços são gratuitos e pautados pelos princípios de uma educação de qualidade,
humanizadora e emancipatória, 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, valorizam a cultura e a história dos diferentes sujeitos
destes processos.

Escolas
Conveniadas
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A Rede IVG em números

BENEFICIÁRIOS DA REDE IVG

Em 2021, a Rede IVG atendeu 4.410 crianças, adolescentes e jovens matriculados nos serviços e
projetos e 1.547 matriculados nas escolas conveniadas do Grupo Marista. Mais do que números,
são os rostos e sonhos de 7.955 famílias, totalizando 20.979 pessoas impactadas.

2020

3,3

MIL

crianças, adolescentes
e jovens nos serviços e
projetos;

3,4

MIL

famílias atendidas

10

MIL

pessoas
beneficiadas

2021

4,4

MIL

crianças, adolescentes
e jovens nos serviços e
projetos;

COLABORADORES

341

44

138

na Rede IVG

5,1

MIL

pessoas com suporte
socioassistencial e
alimentar;

204

escolas
conveniadas

20,9

MIL

pessoas
beneficiadas

VO L U N T Á R I O S

195

154

Jovens inseridos
no mercado de
trabalho

na Rede IVG
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ACAM

Assoc. de Amigos da Criança
e do Adolescente do Morro
do Mocotó

A B R A N G Ê N CI A
Morro do Mocotó, Morro do Bode,
Jagatá e Morro da Queimada
(Florianópolis - Ilha).
S E R VI ÇO S O F E R E CI DO S

A ACAM atua na comunidade do Morro
do Mocotó e arredores há 27 anos. Ao
longo desses anos, a associação vem
desenvolvendo ações educativas e
socioassistencias direcionadas a crianças
e adolescentes, no contraturno escolar.
Por meio dos serviços e projetos, a ACAM
busca promover apoio pedagógico,
atividades culturais e esportivas, assistência psicossocial e ações para garantir
a segurança alimentar às famílias dos
beneficiários.

Educação complementar,
e Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.
I N VE S T I M E N T O M É DI O
M E N S A L P O R B E N E F I CI Á R I O

R$ 476,37

P R O JE T O S E P R O G R A M A S
DE S E N VO L VI DO S

famílias
atendidas.

1.097
pessoas
atendidas.
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6.495 refeições servidas.

50 cartões vale-alimentação do Gerando Falcões.

110 famílias beneficiadas com a Moeda Social
(R$ 195 mil investidos).

4 toneladas de peixe entregues.

Grupo de Idosos.

215 famílias beneficiadas com o Orgânico
Solidário (2,1 mil cestas de orgânicos).

Projeto Slackline.

1.299 cestas básicas entregues.

Projeto Mocotó em Cena.

372 kits de higiene pessoal e limpeza.

519 bandejas de ovos.
16 mantas e edredons.
214 brinquedos doados.

Projeto Saldo Delas
(empreendedorismo feminino).

PÚBLIC O A TE NDIDO

215

A T U A Ç Ã O N A P A N D E MI A E M 2 0 2 1

217

crianças e
adolescentes,
de 6 a 15 anos.

5

migrantes
(Haiti e Venezuela).

Projeto de Empreendedorismo
(em parceria com SEBRAE).
Banco Comunitário Morro do Mocotó.

EQUIPE
20 colaboradores
7 voluntários

Em 2021, eu gostei de bastante
coisa na ACAM, como as oficinas
e as atividades, a cesta básica
e a moeda social. Senti muita
falta da ACAM na pandemia,
principalmente quando tinha
deveres escolares, porque eu
sempre trazia para fazer aqui. Eu
gosto de vir todos os dias.
Brenda Lima, 13 anos,
educanda.

As
trocas
e
aprendizados
construídos coletivamente foram
os grandes responsáveis por
sustentar a relação entre a ACAM
e a comunidade do Morro do
Mocotó frente ao acontecimento
da pandemia. Tempo que exigiu de
todos a importância de reaprender
a conviver.
Marcos Borges,
psicólogo.
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AGB

Assoc. de Amigos da Guiné-Bissau
Amigos da Guiné-Bissau é um programa humanitário de educação, 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, 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, auxilia na promoção de conhecimento de professores e gestores para multiplicarem
os ensinamentos.
No ano de 2021, a pandemia da Covid-19 continuou impactando negativamente a economia
guineense, intensificando a crise que atinge principalmente o frágil sistema educacional. No
entanto, as escolas autogestionárias, a exemplo daquelas apoiadas pela AGB, conseguiram manter
o seu calendário anual. Dentro da Plataforma de Capacitação, os padres Alberto e Maio estão em
desenvolvimento dos seus mestrados na Unisul e na Esag/Udesc, respectivamente.

ABRANGÊNCIA

S E R VI ÇO S O F E R E CI DO S

Empada, Kudon, Catchobar,
Mui, Bambadinca e Bissau
(Guiné-Bissau/ África).

Ensino Fundamental e Ensino
Médio, Bolsas para universitários, e
Qualificação para gestores escolares.

P ÚBLIC O A TE NDIDO

P R O JE T O S E P R O G R A M A S
DE S E N VO L VI DO S

1.255 crianças e adolescentes
(3 a 25 anos).
EQ U IPE
27 voluntários.
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Minha família recebeu o apoio
com uma grande satisfação,
porque se fôssemos só nós,
não teríamos a facilidade em
sustentar os seus estudos.
Preocupávamos
com
alimentação, saúde, educação,
vestuário... com a economia
precária que temos, não seria
possível arcar com todas essas
despesas. Na minha família tudo
mudou, pois, o dinheiro que a
gente usava para o pagamento da
mensalidade, agora é usado na
compra de materiais didáticos,
produtos higiênicos, e a própria
alimentação. Acredito que a
escola deve ficar sempre em
primeiro lugar. Com ela ninguém
poderá te enganar. Pedimos
sempre a Deus que continue
a dar forças necessárias aos
membros da AGB para que
possam dar mais apoios aos
nossos filhos.
Quintino Vaz, pai de
estudantes do Liceu.

A partir do momento que
comecei a receber apoio da
AGB, muita coisa mudou em
mim, porque estou tranquilo
para me concentrar nos estudos,
sem me preocupar em arranjar
uma forma de ter dinheiro. Esse
programa mudou o meu nível
de aprendizagem e melhorou a
estrutura do liceu. Agora temos
sala dos professores, pátio dos
alunos, um novo pavilhão na
escola e a evolução nos nossos
estudos. Venho estudar todos
os dias de segunda a sexta,
percorrendo um caminho de 14
km. O que me motiva a andar
esses 14 km é porque eu quero
ser um grande homem no futuro.

Sadjo Sambú,
estudante do Liceu.

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
crianças da colônia de férias.
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AJP II

ATUAÇÃO NA PANDEMIA EM 2021

Assoc. João Paulo II
A Assoc. João Paulo II está há 42 anos na Comunidade da Praia, somando esforços entre poder
público, iniciativas privadas e comunidade, em busca da construção das bases necessárias para
a formação integral das crianças e adolescentes da região.

19.252 refeições servidas.

232 kits de higiene pessoal.

142 famílias beneficiadas com a Moeda Social
(R$ 356.940,00 investidos).

300 máscaras de proteção.
25 cobertores.

502 cestas básicas entregues.

Expandindo o seu trabalho além dos muros da organização, a AJP II tem se dedicado ao
desenvolvimento comunitário, promovendo a melhoria de vida de seus moradores, fomentando
a coletividade, espírito solidário e o exercício pleno da cidadania.
Em 2021, participou ativamente na continuidade do Fundo IVG de Combate à Fome e correalizou
o projeto-piloto do Programa Pode Crer.

A BRAN GÊNCIA

S E R VI ÇO S O F E R E CI DO S

Comunidade da Praia, no bairro
Ponte do Imaruim (Palhoça).

Educação Complementar, Educação
Infantil e Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

P ÚBLIC O ATE NDIDO
139 famílias atendidas.
186 crianças e adolescentes,
de 6 a 15 anos.
300 pessoas atendidas,
aproximadamente.
5 migrantes (Haiti e Venezuela).
INVES TIMENTO MÉ DIO
MEN S AL POR B E NE FICIÁ RIO

R$ 322,66
E Q UIPE
24 colaboradores.
17 voluntários.
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P R O JE T O S E P R O G R A M A S
DE S E N VO L VI DO S
Projeto Pode Crer (Trilha 1)
Banco Comunitário Comunidade da Praia.
Curso técnico de Manutenção em
Aeronaves (em parceria com SENAI).
Curso de Empreendedorismo em Moda
(em parceria com UDESC).
Curso de Empreendedorismo de Pizzaiolo(a)
[em parceria com Pizzaria Milano]
Coletivo Jovens (ASA).
Projeto Tear.

O ambiente criativo na João
Paulo faz com que as crianças e
adolescentes busquem soluções
para o cotidiano e a comunidade
deles, sem perder a essência
da brincadeira e da infância.
Acredito que não estamos
usando crianças para construir
robôs, mas sim robôs para
formar crianças criativas, críticas
e com um sentido de inovação
social necessário para um futuro
próspero e saudável.

Eu gosto muito de vir à Associação
João Paulo II.
Os educadores são muito legais e
ensinam muita coisa para a gente.
O lanche é sempre bem gostoso
e eu encontro os meus colegas
e amigos lá, e juntos a gente faz
muitas brincadeiras e atividades.

Lauro Schlemper,
educador social.

Júlia das Dores,
11 anos, educanda.
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CCEA

A T U A Ç Ã O N A P A N D E MI A E M 2 0 2 1

Centro Cultural Escrava Anastácia
O CCEA coordena e correaliza projetos de desenvolvimento educacional e profissional para centenas
de jovens da Grande Florianópolis. Impulsionada pelas ações em rede e pela sinergia proporcionada
pelo encontro entre juventudes de diferentes territórios, a organização colabora na construção de
suas habilidades de vida.

91.400 refeições servidas.

300 máscaras de proteção infantis.

1.100 cestas de orgânicos recebidas.

Doações diversas (mobiliário e equipamen-

1.335 cestas básicas entregues.

tos, material de construção e mão de obra na

5 kits de limpeza e higiene pessoal.

reforma das instalações do CCEA).

O ano de 2021 marcou a retomada das principais atividades no CCEA. Entre elas, o retorno do
programa Rito de Passagem, contando com patrocínio do Criança Esperança, e o início do projeto
Pode Crer, correalizado com o IVG e patrocinado pela Caixa. A Casa de Acolhimento Darcy Vitória
de Brito incluiu novas atividades para promover maior bem estar entre os acolhidos e retomou o
processo de formação continuada para a equipe técnica e educadores de forma participativa.

ABRAN GÊNCIA

S E R VI ÇO S O F E R E CI DO S

Grande Florianópolis.

Acolhimento Institucional para crianças
e adolescentes em situação de violência;
Educação Complementar; Inserção Social
e Laboral; e Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

PÚBLIC O ATE NDIDO
717 famílias atendidas.
1.008 crianças, adolescentes
e jovens, de 0 a 22 anos.
66 jovens inseridos no mercado
de trabalho.
30 migrantes (Espanha, Haiti, Rep.
Dominicana e Venezuela).
IN VES TIMENTO MÉ DIO
MENS AL P OR B E NE FICIÁ RIO

O CCEA me oportunizou a
descoberta grandiosa de me
enxergar educador social. Desde
2019 estou envolvido em diversos
projetos e, especificamente em
2021, fui educador do Rito de
Passagem. É incrível poder ser
parte da evolução desses jovens,
que nos tomam como exemplo,
ao mesmo tempo que mostramos
nossas experiências para que eles
se sintam à vontade para dividir as
suas, absorvam o conhecimento e
conquistem o objetivo do primeiro
emprego.

Kailany Gonçalves,
educanda.

Eduardo da Silva,
educador.

Programa Jovem Aprendiz.
Programa Rito de Passagem.
Casa de Acolhimento Darcy Vitória de Brito.

R$ 277,16

Projeto Ampliando Oportunidades (PAP ACIF).

R$ 4.315,00

Projeto Pode Crer (IVG).

Casa de Acolhimento.

Projeto Mariquinha no Mar (FIA).

EQ UIPE

Projeto Potencializando Aprendizagens (FIA).

48 colaboradores.
26 voluntários.

Projeto Viver (FIA).

por criança, adolescente e jovem (média
dos atendimentos dos projetos).
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P R O JE T O S E P R O G R A M A S
DE S E N VO L VI DO S

Quando entrei no programa
Rito de Passagem, pensei que
seria igual à escola, mas me
surpreendi. Fui acolhida e me
senti segura para ser quem
sou. Tive muitas oportunidades
e
novos
conhecimentos.
Os professores são super
acolhedores, dispostos a nos
ajudar nas nossas dificuldades e
esclarecer dúvidas. Foi uma das
experiências mais marcantes da
minha vida.

Projeto Conecte-se (FCB).
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CEDEP

A T U A Ç Ã O N A P A N D E MI A E M 2 0 2 1

Centro de Educação Popular
O CEDEP é a materialização do verbo
esperançar dentro do Monte Cristo. É
um espaço de alegria, acolhimento e
aprendizado que, por meio dos seus
programas, projetos e parcerias, contribui
com o desenvolvimento integral de
crianças, adolescentes, jovens e suas
famílias, e potencializa o desenvolvimento
territorial e a justiça social na região.
O ano de 2021 marcou o retorno da
comunidade educativa aos espaços da
organização, que prosseguiu na construção de uma educação de qualidade
e humanizadora num novo contexto
social, e no apoio a ações de incidência
sobre políticas públicas de combate à
desigualdade e estímulo à participação
cidadã. Foi um ano de novas parcerias,
também, resultando em projetos como o
Transbordamento e o Mulheres Empreendedoras.
A BRAN GÊNCIA
Monte Cristo - comunidades Pastuga,
Sapé, Promorar, Chico Mendes, Novo
Horizonte, Panorama, Nova Esperança,
Grota e Santa Terezinha; e bairros
adjacentes (Florianópolis - Continente)
INVES TIMENTO MÉ DIO ME NSA L
PO R BENEFI CIÁ RIO

R$ 553,87

por criança, adolescente e jovem.
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S E R VI ÇO S O F E R E CI DO S

91.622 refeições servidas.

232 kits de higiene pessoal.

Educação Complementar, Inserção Social
e Laboral, Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

227 famílias beneficiadas com a Moeda
Social (R$ 360.350,00 investidos).

8 mil máscaras de proteção infantis.

P Ú B L I CO A T E N DI DO
474 famílias atendidas.

1.438 cestas básicas entregues.

200 famílias beneficiadas com o Orgânico
Solidário.

Doações diversas (peças de mobília,
alimentos, brinquedos, sandálias).

651 crianças, adolescentes e jovens,
de 6 a 18 anos.
8.359 pessoas atendidas.
53 jovens inseridos no mercado de trabalho.
26 migrantes (Haiti e Venezuela).
P R O JE T O S E P R O G R A M A S
DE S E N VO L VI DO S
Programa Semeando Conhecimento
(projetos Oficinas do Saber, Fênix e Avançar).
Programa Cultivando Comunidade
(projetos Mulheres Empreendedoras,
Movimentar e Culturar).
Banco Comunitário Monte Cristo.

O CEDEP abriu oportunidades
para mim. Me deu a possibilidade
de dar continuidade ao meu
trabalho, que sempre foi fazer
cerâmica, após um período em
que precisei ficar sem trabalhar
por falta de apoio. Aqui, eu adquiri
conhecimento, fiz amizades...
foi um divisor de águas na
minha vida. O CEDEP é um lugar
que dignifica as pessoas, um
ambiente acolhedor, com uma
equipe maravilhosa.

É muito divertido vir pro CEDEP
porque aqui eles me incentivam
a gostar de estudar. Eu entrei
ano passado e desde o primeiro
dia achei muito legal, gostei das
oficinas, e de fazer novos amigos.
Aqui no CEDEP se ensina com
mais calma do que na escola, a
educadora guia a gente, ajuda e
sempre tem mais atenção.

Ledanir Bassanelo,
54 anos, educanda do Projeto
Essências da Terra.

Ana Rolin, 7 anos,
educanda.

Caderneta Social CEDEP.
Essências da Terra.
Transbordamento (Itaú Social).
CoCreation Lab (em parceria com o SEBRAE).
Confecção de máscaras de proteção infantojuvenil.
EQUIPE
36 colaboradores.
37 voluntários.
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CSES

A T U A Ç Ã O N A P A N D E MI A E M 2 0 2 1

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.

A B R A N G Ê N CI A

Suas atividades estão ligadas aos trabalhos
da Igreja Católica da região, desenvolvendo
atividades de cunho assistencial, educativo
com ofertas de cursos e oficinas populares
e profissionais e campanhas/ movimentos
ambientais.

1.361 pessoas atendidas (faixa etária
entre 6 e 80 anos).
119 famílias atendidas.
476 jovens - apoio na inserção social
e laboral.
46 migrantes (Costa do Marfim, Haiti e
Venezuela).

O CSES trabalha para ampliar trocas
culturais e de vivências, desenvolvendo
o sentimento de pertencimento e de
identidade, fortalecendo vínculos familiares
e incentivando a socialização e a convivência
comunitária. Seu plano de ação tem três
eixos prioritários: 1)Formações e cursos
profissionalizantes, considerando demandas
comunitárias e do mercado de trabalho, de
liderança e do contexto da formação políticosocial; 2) Questão Ambiental, identificando
principais problemas ambientais e buscando
conscientizar a comunidade dos cuidados
com a “Casa Comum” na perspectiva
da Ecologia Integral; e 3) Parcerias e
Representatividade Social, promovendo ou
participando de ações e eventos da Rede
IVG e seus parceiros, buscando também
que sua diretoria e seus associados estejam
representados nos espaços sócio-políticos.
56

350 cestas básicas entregues.

Alto da Caieira (Florianópolis - Ilha).

30 cestas de orgânicos, repassadas pelo MESLM.
R$ 2 mil arrecadados com venda dos chocotones.

S E R VI ÇO S O F E R E CI DO S
Apoio aos Serviços Pastorais da Igreja
Local, e Inserção Social e Laboral.
P Ú B L I CO A T E N DI DO

P R O JE T O S E P R O G R A M A S
DE S E N VO L VI DO S
Inserção social e laboral.

Em tempos de pandemia, foi
possível notar a mensagem de
Cristo exposta na participação
e envolvimento dos moradores.
Os trabalhos sociais realizados
em nossa comunidade fizeram
com as pessoas olhassem
além dos seus telhados, pois
juntos podemos caminhar sem
colocar as diferenças na frente.
Não importa a religião, crença
ou partido político. Quando a
dificuldade vem, o que precisa
prevalecer é o espírito de
solidariedade”.

A certeza que tenho é de
agradecer a Deus pelo trabalho
que o Centro Social Elizabeth
Sarkamp tem feito na comunidade
do Alto da Caieira. Nos ajudamos
enquanto comunidade, buscando
deixar ninguém desamparado.
É muito bom ter pessoas como
os voluntários do CSES perto da
gente.

Ana Célia Arruda Maria,
diretoria do CSES.

Isaura Rosa, moradora
da comunidade.

Levantamento socioeconômico das famílias.
Formação de Liturgia com Equipe da Capela.
Apoio à Catequese Local.
Distribuição de cestas básicas.
Celebrações em datas festivas.
EQUIPE
10 voluntários
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MESLM

A T U A Ç Ã O N A P A N D E MI A E M 2 0 2 1

Marista Escola Social Lucia Mayvorne
O Marista Escola Social Lúcia Mayvorne oferece Educação Básica gratuita numa perspectiva de
Educação Integral. A unidade do Grupo Marista está presente no Monte Serrat 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 destaques 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. A escola tem como objetivo
possibilitar a todas as suas crianças, adolescentes e jovens o acesso ao conhecimento, visando o
desenvolvimento humano.

A BRAN GÊNCIA

S E R VI ÇO S O F E R E CI DO S

Monte Serrat e Alto da Caieira
(Florianópolis - Ilha).

Ensino Fundamental e Ensino Médio.

P ÚBLIC O ATE NDIDO
423 crianças e adolescentes no Ensino
Fundamental.
104 adolescentes no Ensino Médio.
378 famílias atendidas.
17 migrantes (Haiti e Venezuela).

P R O JE T O S E P R O G R A M A S
DE S E N VO L VI DO S
Construindo Presenças
(enfrentamento à evasão escolar).

8 mil máscaras de proteção infantis.

1.100 cestas de orgânicos recebidas.

Doações diversas (alimentos, orgânicos, livros
e equipamentos tecnológicos).

1.620 cestas básicas entregues.
120 kits de higiene pessoal.

MESLM também recebeu suporte do Estado
com despesas correntes (água e energia).

Eu tenho orgulho de estudar
no Marista Escola Social Lucia
Mayvorne, pois foi ele que me
deu a oportunidade do primeiro
emprego e me apoiou nos
momentos difíceis. Se não fosse
essa escola, não sei como eu
estaria agora, porque o Marista
não é uma escola qualquer. O
Marista é uma família unida.
O ano de 2020 foi muito difícil,
por conta da pandemia, mas em
2021 tudo melhorou e eu recebi a
notícia de que poderia ser jovem
aprendiz aqui.

Em 2021, nos organizamos
coletivamente para que não
faltasse nada aos estudantes
e suas famílias, pois muitos
dependem deste espaço. Foram
feitas visitas às famílias, entregas
de cestas básicas e de orgânicos,
além de todo trabalho pedagógico.
Essa escola faz a diferença dentro
desse território! É um espaço
transformador.

Anderson Gonçalves,
estudante.

Marli Veloso, auxiliar
de apoio administrativo.

Pastoral Juvenil Marista.

I NVES TIMENTO MÉ DIO
MEN S AL POR B E NE FICIÁ RIO

Curso de DPO em LGPD
(Lei Geral de Proteção de Dados).

R$ 948,13

Curso de Programação de Dispositivos Móveis
(parceria com o SENAI).

por criança, adolescente e jovem

93.200 refeições servidas.

Marista 4D.
E Q UIPE
94 colaboradores.
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Jornada Ampliada.
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MESSJ

A T U A Ç Ã O N A P A N D E MI A E M 2 0 2 1

Marista Escola Social São José

57.877 refeições servidas.

O Marista Escola Social São José está localizado no bairro da Serraria, em São José, desde 1996,
atendendo diariamente 1.020 crianças, adolescentes e jovens do Ensino Fundamental ao Médio, além
de oferecer a Jornada Ampliada, um projeto de contraturno escolar. A instituição tem como objetivo
proporcionar educação de qualidade, com enfoque nos direitos básicos, desenvolvendo a consciência
crítica e responsável dos estudantes, oportunizando espaços de participação, integração entre escola,
família e comunidade, propiciando assim, a vivência democrática, com permanente reflexão do
processo de ensino e aprendizagem, visando à formação humana fundamentada na Filosofia Marista,
na ética e no desenvolvimento integral dos sujeitos.

ABRANGÊNCIA

S E R VI ÇO S O F E R E CI DO S

Jardim Zanellato, José Nitro,
Bom Viver, D. Wanda, Morar Bem,
Ipiranga, Araucária (São José).

Ensino Fundamental e Ensino Médio.

P ÚBLIC O AT E NDIDO

P R O JE T O S E P R O G R A M A S
DE S E N VO L VI DO S

1.020 crianças e adolescentes no
Ensino Fundamental e Ensino Médio.
793 famílias atendidas.
17 migrantes (Haiti e Venezuela).
IN VES TIMENTO MÉ DIO
MENS AL P OR B E NE FICIÁ RIO

R$ 500,33

381 cestas básicas entregues.
2.088 mil máscaras de proteção infantis.
Doações diversas (alimentos, orgânicos, proteínas, doces,
kits de higiene, cobertores e materiais de construção).

Estudo no Marista Escola
Social São José e para mim
é importante estudar aqui,
primeiro por ser um lugar legal,
ter projetos diferentes e ter o
laboratório onde temos aulas. É
importante porque eu nunca tive
uma oportunidade de estudar
em outra escola, mas eu tenho
alguns colegas que estudam e
eu ouço eles falando como é
a realidade nas outras escolas
e é muito diferente daqui. Eles
não têm laboratório de ciências,
expedição pedagógica, não tem
aulas diferenciadas e tudo isso
que a gente tem aqui.
Gabriel Boaventura
8º ano.

Jornada Ampliada.

EQUIPE
110 colaboradores.
1 pessoa voluntária.

por criança, adolescente e jovem
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Parceiros, apoiadores e doadores
individuais da Rede IVG
Ação Social Arquidiocesana (ASA)
Anexo Contabilidade
Angeloni e Cia Ltda.
Apoio Comunicação + Eventos
AQTech
Asilo Irmão Joaquim
Associação Brasileira LowCarb
Associação Catarinense de Medicina (ACM)
Associação Catarinense de Tecnologia
(ACATE)
Associação Comercial e Industrial de
Florianópolis (ACIF)
Associação de Pais e Professores do Centro
Educacional Menino Jesus
Associação de Pais e Professores do
Colégio Catarinense
Associação do Servidores da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina
(AFALESC)
Associação FloripAmanhã
Beiramar Shopping
Bolachas Pauli
Cáritas
CDL Florianópolis
CELESC Distribuição
Centro de Integração Empresa Escola (CIEE)
Ciência Medicina e Diagnóstico
Clínica Zenith Odontologia
CoCreation Lab (UFSC)
Colégio Imaculada Conceição
Colégio Santa Catarina
Complexo de Ensino Superior de Santa
Catarina (CESUSC)
Congregação das Irmãs da Mãe Peregrina
Conselho Comunitário do Monte Serrat
Consulado Geral do Japão em Curitiba
COTISA - Companhia Operadora De
Terminais De Integração
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CREDELESC Cooperativa de Crédito
Criança Esperança - UNESCO
D’Araújo Comunicação
Defesa Civil de Palhoça
Digitro
Dimas Comércio de Veículos Importados
Diórgenes Pandini Fotografia
Domazzi Importacao e Exportacao Ltda.
Dominik Center
Duatto Contabilidade
Engie Brasil
Escola Superior de Magistratura do Estado de
Santa Catarina (ESMESC)
Escola Técnica Pró-Saúde
Escrivania do Estreito
Federação Catarinense de Basketball
Federação das Indústrias do Estado de Santa
Catarina (FIESC)
FloriCriança - Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente
Floripa Sustentável
Fundação Catarinense de Cultura (FCC)
Fundação Municipal de Esportes
Gabriela Fantini Designer
Gelnex
Gerando Falcões
Grupo Floripark
Grupo Marista
Grupo ND
GTT Goods that Talk
Hangar Lagoa Iate Clube
Hospital Baía Sul
HostGator
Hostinger
Igreja São Sebastião
Imex
Indústria de Pescados Rocha

Instituto Comunitário Grande Florianópolis
(ICOM)
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
Instituto Guga Kuerten (IGK)
Instituto Ilumine
Instituto Malwee
Instituto Quereres
Intelbras
Itaú Social
Justiça Federal
KDS Engenharia
Koerich Participações
Laboratório Farmacêutico Elofar
LeIRIS
Leroy Merlin
LifesHub
Lilith Botica
Livraria Paulus
Lojas Koerich
Marinha do Brasil
Massa Viva
Mesa Brasil SESC
Ministério Público Federal
Mister Poteitos
MKG Empreendimentos Imobiliários
Mosimann-Horn Advogados
Movimento dos Focolares
Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC
(NDI)
Neoway
Nubo
Orgânico Solidário
Organização Internacional para as Migrações
(OIM)
Orsegrups
Pastoral da Igreja do Monte Serrat
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Prefeitura Municipal de Palhoça
Prefeitura Municipal de São José
Primer TV
Procon
Projeto Somar (UNICRED)
Prototipando a Quebrada (PAQ)
Rede com a Rua
Residencial H.V.Junckes

Revista Gulliver
RG Contadores
Rotary Club Florianópolis
Salto Delas
SEBCOC Floripa
SEBRAE/SC
Secretaria de Assistência de Florianópolis
Secretaria de Educação de Florianópolis
SENAC/SC
SENAI/SC
SESC
Sicoob Credisc
Sicoob Advocacia
Sindicato dos Professores das Universidades
Federais de Santa Catarina (APUFSC)
Sindicato dos Servidores da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina (SINDALESC)
Sistema de Crédito Cooperativo (SICREDI)
Somar Floripa
Solução Digital
Statkraft
Traços Urbanos
Transmissão da Cidadania e do Saber
Unimed Florianópolis
Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC)
Universidade do Sul de Santa Catarina
(UNISUL)
Universidade Federal do Estado de Santa
Catarina (UFSC)
Viajar Faz Bem
Vínculo Basic Têxtil
WKoerich Imóveis
WOA Empreendimentos Imobiliários
Zita Empreendimentos Imobiliários
Teltec Solutions
Brazil Foundation
Supermercados Imperatriz
+ doadores individuais
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SEJA UM
VOLUNTÁRIO

DOE PARTE DO
SEU IMPOSTO DE
RENDA, ISS OU IPTU

O voluntariado é uma peça fundamental
na continuidade das ações da Rede IVG.
As oportunidades de trabalho voluntário
são inúmeras!

A Rede IVG possui projetos culturais e de educação
complementar aptos para receber recursos do Fundo
da Infância e da Adolescência - FIA, via Imposto de
Renda, e de outras leis de incentivo municipais e
estaduais.

“Comece onde você está, use o que
você tem, faça o que você pode.”
Arthur Ashe.
MAIS INFORMAÇÕES:
ivg@redeivg.org.br

APADRINHE
UM EDUCANDO
DO PROJETO
PODE CRER!
Com R$ 250 reais mensais, você
ajuda a garantir a permanência de um
adolescente ou jovem do Pode Crer até
o fim da formação.
MAIS INFORMAÇÕES:
podecrer@redeivg.org.br
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APADRINHE UM
EDUCANDO DO
PROGRAMA DE
BOLSAS!
Transforme o futuro de alguém!
Sua contribuição neste programa possibilita
a inclusão e permanência de um jovem da
Rede IVG em uma instituição de Ensino
Superior ou Técnico.
Se você representa uma instituição de ensino,
também pode oferecer bolsas de estudo.

MAIS INFORMAÇÕES:
programadebolsas@redeivg.org.br

Entre em contato conosco: ivg@redeivg.org.br
e saiba a melhor forma de ajudar.

OUTRAS
FORMAS
DE AJUDAR
Doações em dinheiro
conta geral do IVG

Conta Bancária
Banco do Brasil
Agência
5255-8

SEJA UMA
EMPRESA
PARCEIRA!
A Rede IVG conta com uma rede de mais
de 150 parceiros, incluindo instituições de
ensino, empresas, associações, entidades
e outras organizações da sociedade civil!
É assim que ampliamos nosso impacto dos
nossos projetos na Grande Florianópolis!
Quer ser nosso parceiro e
fazer parte dessa rede?
Entre em contato conosco:
ivg@redeivg.org.br

CC
56.284-x

CNPJ
13.188.828/0001-67

PIX 13.188.828/0001-67

Doações específicas para o
Fundo de Combate à Fome

Conta Bancária
Banco do Brasil
Agência
5255-8

CC
57543-7

CNPJ
13.188.828/0001-67

PIX 48 99117-6104
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beiramar.com.br

Endereços

AGUARDANDO CONTEÚDO

Quando as
boas intenções
se somam,
as boas
oportunidades
se multiplicam.
É através de projetos desenvolvidos em parceria,
e voltados especialmente à educação, a exemplo
do Conexões Sociais, que crianças e jovens
carentes terão um futuro mais promissor.
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Instituto Pe. Vilson Groh (IVG)
CNPJ: 13.188.828/0001-67

Associação João Paulo II (AJPII)
CNPJ: 76.276.500/0001-12

Srv. Francisco Monn, 48, Centro,
Florianópolis/SC. CEP: 88015-415.
48 3039-1828 / 48 99117 6104
ivg@redeivg.org.br
redeivg.org.br
Facebook: @redeivg
Instagram: @redeivg.

R. João Gonçalves, 128, Pte. do Imaruim,
Palhoça/SC. CEP: 88130-330.
48 3242-0061
ajp2@ajp2.org.br
ajp2.org.br
Facebook: @associacaojoaopaulo
Instagram: @associacao.jpii

Assoc. de Amigos da Casa da Criança e do
Adolescente do Morro do Mocotó (ACAM)
CNPJ: 00.924.300/0001-67

Centro de Educação Popular (CEDEP)
CNPJ: 80.669.740/0001-54

R. Treze de Maio, 149, Prainha,
Florianópolis/SC. CEP: 88020-230.
48 3225-7498
acam@acammocoto.org.br
acammocoto.org.br
Facebook: @mocotoacam
Instagram: @mocotoacam

R. Frei Fabiano de Cristo, s/n, Monte Cristo,
Florianópolis/SC. CEP: 88090-490.
48 3244-7497
coordenacaogeral@cedeponline.com.br
cedep-floripa.org.br
Facebook: @cedep
Instagram: @cedepfloripa

Assoc. Amigos da Guiné-Bissau (AGB)
CNPJ: 29.222.231/0001-21

Centro Cultural Escrava Anastácia (CCEA)
CNPJ: 02.573.208/0001-25

R. Gen. Vieira da Rosa, 610, Monte Serrat,
Florianópolis/SC. CEP: 88020-420.
amigos@guinebissau.org.br
guinebissau.org.br

R. Pref. Tolentino de Carvalho, 01, Baln. do
Estreito. Florianópolis/SC. CEP: 88075-530.
48 3224-1151
falecom@ccea.org.br
ccea.org.br
Facebook: centroculturalescravaanastacia
Instagram: centroculturalescravaanastacia
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Centro Social Elisabeth Sarkamp (CSES)
CNPJ: 06.818.818/0001-00
Serv. da Felicidade, s/n, Alto da Caieira,
Florianópolis/SC. CEP: 88045-398
48 9 9964 0066
keleslima@hotmail.com

Expediente
Marista Escola Social Lucia Mayvorne
CNPJ: 60.982.352/0060-71

Relatório Social Instituto Pe. Vilson Groh 2021

R. Gen. Vieira da Rosa, 1050, Centro,
Florianópolis/SC. CEP: 88020-420
48 3224-9051/ 48 9 9839-0300
@maristaescolasocialmayvorne_
@maristaescolassociais

Conselho Editorial: Vilson Groh, Léo Mauro

Projeto Editorial: Comitê de Marketing do IVG.

Xavier, Waltinho Koerich, Mário Augusto
Capella Tavares e Lucieni Braun.
Conteúdo: Equipe Executiva do IVG, Comitê de
Marketing do IVG e organizações da Rede IVG.
Projeto Gráfico e Diagramação: D’ Araújo.

Marista Escola Social São José
CNPJ: 84.433.275/0046-00

Fotos: Arquivo Rede IVG e André Quadros.

R. Nossa Sra. dos Navegantes, 2302,
Serraria, São José/SC. CEP: 88115-400
48 3258-0964
colegiosaojose@marista.org.br
Facebook: @maristaescolasocialsaojose
Instagram: @maristaescolassociais
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