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Iniciamos esta apresentação com a preliminar de que “o dever de prestar contas não é penalidade, mas, tão somente, consequência da obrigação de quem administra recursos que não são próprios”.
Procuramos exercer a Provedoria e a Presidência como uma Missão, associada à pedagogia da
IDES de semear amor e de adesão ao projeto de Cristo, que deseja Vida digna para todos. Nossa preocupação permanente tem sido olhar para as origens e resgatar os valores, promovendo a formação das
nossas crianças, dos adolescentes, dos jovens e de seus familiares, alicerçada em princípios cristãos,
contribuindo para o desenvolvimento da cidadania.
Consolidamos um compromisso coletivo de rigorosa obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Implementamos medidas de transparência, segurança e responsabilidade em todas as ações, diligenciando, sempre, pela boa aplicação dos recursos, de conformidade com a legislação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC - Lei n.
13.019, de 31.7.2014).
Atendemos, neste exercício de 2017, 750 crianças, adolescentes, jovens e seus familiares. Mais
de quinhentas mil refeições foram servidas.
O reconhecimento da Sociedade Civil está expresso no Prêmio Revista Época e Instituto Doar,
classificando a IDES, entre as cem melhores ONGs do país. Adicionem-se outras homenagens como a
concessão do “Prêmio de Iniciativa Solidária Dom Afonso Niehues”, da Arquidiocese de Florianópolis, ao
nosso Provedor Emérito Professor Washington Luiz do Valle Pereira, na categoria de Voluntário Leigo;
a menção honrosa concedida pelo Lira Tênis Clube, na comemoração dos seus 90 anos da entidade; o
prêmio da SC Midiacom pelas atividades desenvolvidas em favor das crianças e dos adolescentes; e a
homenagem da Câmara de Vereadores de Florianópolis, no encerramento do Ciclo do Divino 2017.
Os objetivos estatutários da IDES e da PROMENOR foram alcançados. Entendemos, pois, que
nossa Missão foi cumprida.
O êxito é coletivo e partilhamos com todos, com nossos Dirigentes, Colaboradores, Voluntários,
Crianças, Adolescentes, Famílias e Parceiros.
A longevidade da IDES está associada à seriedade de sua gestão, na transformação de palavras
em atitudes.
Como a terra acolhe a semente e a faz germinar, o Senhor, nosso Deus de misericórdia, tem acolhido o que lhe pedimos com sinceridade de coração. Vamos juntos dar glória ao Senhor e a seu nome
fazer louvação.
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A Irmandade do Divino Espírito Santo (IDES) foi fundada em 1773. É
uma organização filantrópica, assistencial e sem fins econômicos, sediada
em Florianópolis e gerenciada por uma diretoria voluntária, escolhida em
eleição e renovada a cada dois anos. O Provedor é o principal representante desta diretoria.
Atua no desenvolvimento de projetos socioeducativos e assistenciais
e atende em média 750 beneficiados por mês, entre crianças, adolescentes, jovens e suas famílias provenientes de comunidades da Grande Florianópolis. A instituição, que em 2017 completou 244 anos, teve como atuação inicial o culto ao Divino Espírito Santo. Ao longo dos anos, as ações
sociais se intensificam até que, em 1910, é inaugurado o Asylo de Orphans
São Vicente de Paulo. Em 1977, para complementar sua atuação com as
crianças do agora chamado Lar São Vicente de Paulo, é criado o Jardim de
Infância Girassol e, no mesmo ano, também foi incorporada a Sociedade
Promocional do Menor Trabalhador (Promenor) e está localizada no Bairro
Agronômica.
No local funciona o Núcleo Arte Educação – NAE, que possui a missão
de atuar na assistência, convivência e fortalecimento de vínculos, na formação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, visando
promover a cidadania e o desenvolvimento social.
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Abrir portas, resgatar esperanças e encorajar crianças, adolescentes, jovens e suas respectivas famílias,
para que sejam protagonistas de suas vidas, transformando a realidade e o meio em que vivem, a partir da
promoção da cidadania e do desenvolvimento social.

Por meio de uma gestão transparente e eficiente,
a IDES pretende ser referência na Grande Florianópolis,
em gestão de ONG´s e no desenvolvimento de projetos
sociais.

● Amor, Afeto e Dedicação.
● Responsabilidade Social e Ambiental.
● Trabalho Interdisciplinar.
● Ética, Transparência e Respeito.

Expansão de nossos projetos e programas, investimento na mais alta qualidade
de atendimento para chegar até 2023 (aniversário de 250 anos), e atingir a posição de
referência em modelo nacional de Gestão de ONG’s.

Para nos tornarmos referência de fato, a equipe da IDES desenvolverá as ações
com inspiração nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
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“O indivíduo é social não como resultado
de circunstâncias externas, mas em virtude de uma necessidade interna.”
Henri Wallon

A instituição é gerenciada por uma diretoria executiva voluntária, composta pelo
provedor/presidente e seu vice, eleitos para um mandato de dois anos com possibilidade de reeleição. Os demais membros da diretoria são indicados pelo provedor e são
divididos em diretoria administrativa, diretoria técnica, diretoria financeira, diretoria
jurídica e diretoria de patrimônio.
Assembleía
Geral
Conselho
Fiscal

Conselho
Consultivo

Suplentes

Suplentes
Provedor
Vice
Provedor
Diretoria

Consultoria
Jurídica

Secretaria
Provedoria

Consultoria
Contábil

Consultoria
Informática
Coordenação
Geral

Administração

Núcleo da
Infância

Lar São Vicente
de Paulo

Núcleo Arte
Educação

Núcleo Formação
e Trabalho

Centro de Educação
Infantil Girassol
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Provedor: Ademar Arcângelo Cirimbelli
Vice-Provedor: Paulo Teixeira do Valle Pereira
Diretora de Assuntos Sócio-assistenciais: Izabel Carolina Martins Campos
Diretor Financeiro: Elson Goedert de Melo
Diretor Administrativo: Paulo Teixeira do Valle Pereira
Diretor Jurídico: Luciano de Lima
Diretor Assuntos Religiosos: Elson Rogério Goedert
A Diretoria da IDES é composta de pessoas voluntárias e que exercem um mandato de dois anos; em sua maioria possuem formação universitária.

Titulares: Lindomar Fabro, Marcos Laffin, Paulo Armando Ribeiro
Suplentes: Francisco do Vale Pereira, Mário Edson Serafim da Luz, Oswaldo Mitsuo Yoshida

Titulares: Jonas Silveira, José Lamir dos Santos, Júlio Cesar da Rocha de Castro,
Márcio Medeiros Ramos, Renato de Souza Marques
Suplentes: Adilson José Pereira, Amauri Farias Ramos Junior, Antonio Giacomelli
Neto, Lineo Machado, Ramiro Zinder da Silva
Permanentes: Elizabeth Mussi Stefan de Oliveira, Ildemar Cassias Pereira, Jurandir Henrique Hostins, Luiz Carlos de Oliveira Gomes, Paulo Leonardo Medeiros Vieira,
Sylvio Orlando Damiani, Washington Luiz do Valle Pereira
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
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Geral: Cibele Farias
do Lar São Vicente de Paulo: Verônica Bernz
do Centro de Educação Infantil Girassol: Salete Gama
do Núcleo Arte Educação: Luciana Nunes
do Núcleo Formação e Trabalho: Gabriela Barreto

“O segredo de um grande sucesso esta no
trabalho de uma grande equipe.”
Murillo Cintra de Oliveira Margarida

A área de recursos humanos conta com 150 colaboradores e cerca de 100 voluntários ativos atuando no dia-a-dia da IDES.
Os cargos que compõem o quadro de colaboradores da área administrativa são:
coordenador (a) geral, analista de gestão de pessoas, analista administrativo-financeiro, analista de projetos, analista operacional, assistente administrativo-financeiro,
assistente de gestão de pessoas, assistente administrativo, assistente de marketing,
auxiliar administrativo, supervisor (a) de limpeza, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, motorista, recepcionista, secretário (a), sacristão e aprendiz.
Nos núcleos de atendimento, o quadro é composto por:
Lar São Vicente Paulo (LSVP) – Coordenador (a), assistente social, psicólogo
(a), cuidador (a) e cozinheiro (a).
Centro de Educação Infantil Girassol (CEIG) – Coordenador (a), pedagogo
(a), assistente social, auxiliar de coordenação, monitor (a) de educação, educador (a) social, professor (a) e auxiliar de sala.
Núcleo Arte Educação (NAE) - Coordenador (a), pedagogo (a), psicólogo (a),
assistente social, auxiliar de coordenação, regente de coro e educador (a).
Núcleo Formação e Trabalho (NUFT) - Coordenador (a), orientador educacional (a), psicólogo (a), assistente social, consultor (a) de parcerias, auxiliar de
escritório e educador (a).
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“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade
humana.”
Franz Kafka

Para falar sobre o Voluntariado da IDES, escolhemos as palavras “Amor, Entusiasmo e Dedicação” como essência de diferentes projetos desenvolvidos ao longo de mais
de 100 anos de atuação na área social. São muitas as contribuições que fazem parte da
história do voluntariado na IDES.
Nossos voluntários são pessoas que se preocupam com o mundo em que vivem e
que desejam, com forte convicção, contribuir com a mudança da nossa sociedade. Atuam em diferentes setores da IDES, contribuindo para arrecadação de fundos para nossos projetos e nos apoiando nas atividades do dia-a-dia nas atividades da instituição.
As atividades desenvolvidas pelos voluntários são:
1. Confecção de produtos artesanais para venda por meio de bazar permanente
e de bazares sazonais, relacionados a datas comemorativas.
2. Organização de brechó de roupas, sapatos, objetos para o lar e brinquedos.
3. Produção de eventos beneficentes como a Festa do Divino, Cafés, Jantares,
entre outros.
4. Participação de atividades nos núcleos de atendimento e apoio na área administrativa.
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Seguem as diretrizes da Lei 9.608 de 1998, no que diz respeito ao serviço voluntário. Em 2017, 122 voluntários atuaram na IDES, conforme segue:
Lar São Vicente de Paulo (31 Voluntários):
		

Projeto Fazendo Minha História

		

Projeto Hora do Colinho

		

Outras atividades

07
15
09

Núcleo Formação e Trabalho

02

Provedoria (27 voluntários):
		

Diretoria Executiva

		

Conselheiros

Capela

07
20

02

Marketing

01
46

Artesanato
Brechó
Festa Divino

05
08

“Eu fui voluntária da IDES pela primeira vez há pouco menos de 10 anos. Foi uma experiência incrível trabalhar na barraca do cachorro-quente na Festa do Divino e ver o sorriso de
cada pessoa que estava ali com o mesmo propósito. E assim o fiz por mais alguns anos subsequentes... Mas o que me trouxe a maior realização profissional e, por que não dizer pessoal, foi
a consultoria de processos que realizamos no Centro de Educação Infantil Girassol junto à Salete. Conhecer um pouco mais o trabalho que é desenvolvido com aquelas crianças, ver o brilho
nos olhos delas e a vontade da Coordenadora em fazer cada vez mais e melhor por elas foi
super gratificante, nos emocionou e nos ajudou a construir o relatório de atividades de 2016.”
Flávia C. B. K.Borba - Voluntária
Técnica da SCGÁS
Estudante de Administração Pública - Esag/UDESC
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“O sacrifício é apenas o processo de capacitação para aquilo que nunca fomos treinados.”
Felipe Arruda

Palestra motivacional - Aniversário da IDES
Treinamento em segurança do trabalho (Riscos das Funções)
Palestra Marco Regulatório
Palestra importância doação de sangue
Semana SIPAT em parceria com a CASAN
Encontro voluntariado
Ressignificado das atividades na educação infantil - Professoras e Auxiliares de
Sala do CEIG
Capacitação Estresse e os benefícios da Auriculoterapia em parceria com a Unidade Básica de Saúde da Agronômica - Educadores e Técnicos do NAE
Palestra “Consciência Negra e a Identidade Afro-Brasileira” - Educadores, Técnicos e Aprendizes do NUFT
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Administração
Seminário sobre gestão do terceiro setor - Rede Filantropia - Local: CRC/SC
1º Fórum Catarinense de eSocial - Meta cursos e treinamentos - Local: CRC/SC
Seminário inclusão da pessoa com deficiência, assédio moral nas relações de
trabalho e aspectos previdenciários - Ministério Público do Trabalho/SC - Local:
ALESC
Gestão das capacidades humanas e avaliação de desempenho - SENAC (EAD)
XXV Seminário dos orientadores educacionais - Tema: Pedagogos: desafios das
novas políticas educacionais - AOESC - Local: UDESC
1º Colóquio: interações e brincadeiras como foco na docência na educação infantil
- UDESC
III Seminário conhecer para fortalecer - CRC/SC
Seminário Marco Regulatório das OSCs e a importância da transparência na prestação de contas - ICOM - Local: Unisul
Lar São Vicente de Paulo

Encontro estadual de grupos de apoio e adoção - Comissão Estadual Judiciária de
Adoção (CEJA) - Local: Hotel Himmelblau (Blumenau)
Primeira troca de experiências sobre adoção - Núcleo de Formação Comunitária
em Direito da Criança e do Adolescente - Local: UNISUL
Segunda troca de experiências sobre adoção - Núcleo de Formação Comunitária
em Direito da Criança e do Adolescente - Local: UNISUL
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Encontro família acolhedora - MP/SC - Local: Auditório do Fórum Desembargador
Eduardo Luz
Capacitação de pretendentes à adoção realizada pelo Grupo Familiarizando a Adoção em Florianópolis (GRUFA)

CEIG

A (re)construção do projeto político pedagógico das instituições conveniadas da
educação infantil - Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF)
Os instrumentos de trabalho dentro da educação - PMF
A interdisciplinaridade da educação infantil - PMF
O ressignificado das ações na educação infantil - PMF
O currículo na educação infantil - PMF

NAE
Lançamento do Relatório Sinais Vitais – Criança e Adolescente, realizado pelo
ICOM - Local: Universidade Estadual de Santa Catarina
Palestra: Pedagogia de emergência promovida pela Secretaria de Educação - Local: SESC Cacupé
Congresso técnico sobre a Mini olimpíada IDES – CEFID/UDESC
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NUFT
Encontro de orientadores de estágio de serviço social - UFSC
VIII Seminário de educação ambiental - Promovido pelo Grupo de Trabalho de
Educação Ambiental RH08 em consonância com o Movimento ODS, realizado em
SC, com o apoio do ICOM
Feira de aprendizagem - MTE - Local: IFSC
Workshop Mobilize, promovido pelo SESC

A IDES participa ativamente dos fóruns e conselhos de direitos de Florianópolis
com assento permanente:

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Lucas Belocurov Neto e Diogo Schardosin
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
Michele Rodrigues
Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do
Adolescente no Trabalho de Santa Catarina - FETI/SC
Mariana Xavier Azambuja
Fórum Catarinense de Aprendizagem Profissional – FOCAP
Mariana Xavier Azambuja
Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis
Luciana Nunes e Verônica Bárbara Bernz
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Fórum das Instituições de Acolhimento de Florianópolis –
FINAF
Verônica Bárbara Bernz
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Cidadã
José Lamir dos Santos

“Tenho participado no CMDCA desde o início de 2017 e esta oportunidade
de representar a IDES em um espaço de lutas e direitos que contribui diretamente com as crianças e adolescentes de Florianópolis me possibilitou enxergar nossa cidade de outra maneira. Compreender que a cidade envolve todo
um gradiente de necessidades e trabalhar para melhorar a vida de quem tanto
precisa é uma inspiração diária para continuar participando destes espaços tão
importantes”.
Lucas Belocurov - Representante da IDES no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA no Município de Florianópolis
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“Comunicação não é o que você fala, mas
o que o outro compreende do que foi dito”
Claudia Belucci

Os eventos em destaque na IDES e com parceiros tiveram grande alcance regional e nacional, dentre estes cita-se a participação no Criança Esperança e a realização
da CasaCor SC 2017.
Matérias sobre o Projeto “Mini Olimpíada IDES” apoiado pelo Criança Esperança
da Rede Globo foram veiculadas em Santa Catarina e também houve uma reportagem
ao vivo a nível nacional com destaque a participação nas chamadas no “Mesa da Esperança“, com média de 21 pontos no IBOPE.
A CasaCor SC 2017 realizada no Edifício Histórico da IDES, na praça Getúlio Vargas, gerou centenas de reportagens em veículos impressos, onlines e televisionados
para todo o Brasil que tiveram a IDES como destaque histórico do evento. A IDES apareceu em uma reportagem especial de 5 páginas na Revista CasaCor Santa Catarina
que teve tiragem de 5000 exemplares.

WWW

Ides-sc.org.br

@idesfloripa
4588
seguidores

@idesfloripa
870
seguidores

Irmandade do
Divino Espírito
Santo

Informativo IDES: 2 edições anuais – 1.000
exemplares cada.
Newsletter IDES: Edição mensal, que divulga
as principais informações sobre as atividades
realizadas e futuros eventos da IDES para toda
a comunidade.
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Prêmio de Iniciativa Solidária Dom Afonso Niehues - Arquidiocese de Florianópolis
Menção Honrosa - Lira Tênis Clube

IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
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“Muitas coisas não ousamos empreender
por parecerem difíceis; entretanto, são
difíceis porque não ousamos empreendê-las.”
Sêneca

Os recursos financeiros da IDES são provenientes de:
Anuidade dos associados (Irmãos)
Doações de pessoas físicas e jurídicas
Termos de parceria com o poder público
Eventos beneficentes
Participação em editais
Bazar de produtos confeccionados pela equipe de voluntários (as)
Casamentos e batizados realizados na capela da instituição
Empresas e organizações que contratam jovens aprendizes
Aluguéis de imóveis

Receitas de Eventos 2017 - R$ 70.476,82
Divina Massa - R$ 22.510,00
Divina Festa 2017 (Café) - R$ 16.534,50
Brechós - R$ 20.826,00

Brechó
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Divina Massa

Café do Divino

Doações - R$ 143.460,00
Doações PF - R$ 51.901,00
Doações PJ - R$ 41.460,68
Doação (Ação Estacionamento Shopping Iguatemi) - R$ 10.606,32
Receitas Capela (Coleta/Casamentos) - R$ 35.032,00
Recebimentos Vara Crime (Abrigo) - R$ 4.460,00

Projetos - R$ 336.179,00
Criança Esperança (Organização das Nações Unidas) - R$ 285.000,00
Elisabete Anderle (Memorial e Acervo - IDES) - R$ 20.000,00
Trilha para o Futuro (Parceria com a ACIF) - R$ 10.675,00
Núcleo Arte Educação (Justiça Federal 7ª Vara) - R$ 10.504,00
Fundação Franklin Cascaes (Divina Festa) - R$ 10.000,00
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Criança Esperança/UNESCO: Construção de uma quadra coberta e realização da
Mini Olimpíada IDES, com participação efetiva de todos os núcleos da instituição.

Programa de Apoio a Projetos (PAP)/Associação Comercial e Industrial de Florianópolis
(ACIF): Trilha para o Futuro - NUFT

7ª Vara Federal de Florianópolis - SC: Sala de Vídeo e Sala de Dança do Núcleo Arte
Educação
Edital Elizabete Anderle/ Fundação Catarinense de Cultura (FCC) : Catalogação de fotos
do Memorial e acervo da IDES.
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes- FCFCC: Apoio ao evento Divina
Festa - Festa da Família 2017.
“Me lembro de um passeio que o NAE nos proporcionou, foi em Urubici. Fomos passar o
dia no resort, conhecemos os animais e os três R – reciclar, reutilizar e reaproveitar. Andamos
a cavalo e tomamos um café top. Esse ano no NAE curti muito os jogos da Mini Olimpíada, pois
desta vez conseguimos jogar no nosso espaço, sem sermos os convidados. Sempre que éramos
convidados a participar de algum campeonato, tínhamos que nos deslocar até outros projetos
ou escolas e com a construção da quadra conseguimos jogar no nosso projeto. E assim, nossos
amigos de escolas também conseguiram conhecer o nosso espaço. Nossa, foi bem divertido.”
Juliano da Rosa Martins
Adolescente de 14 anos do Núcleo Arte Educação
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“Os fenômenos humanos são biológicos
em suas raízes, sociais em seus fins e mentais em seus meios.”
Jean Piaget

Sempre buscando atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, os projetos desenvolvidos pela IDES foram ampliados e aprimorados ao longo dos
anos. Em 2017 contou-se com uma administração central e três núcleos de atendimento, em que foram desenvolvidos projetos de inclusão, capacitação, motivação, entre
outros, sempre incentivando o protagonismo do público beneficiado para o exercício da
sua cidadania.

As atividades realizadas pela equipe técnica da IDES são de responsabilidade da
área finalística e têm estruturado o seu trabalho em três Núcleos.

Atende-se crianças encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude ou
pelo Conselho Tutelar, como medida de proteção excepcional e provisória, por se encontrarem em situação de risco. Permanecem no LSVP enquanto aguardam decisão
judicial que defina o encaminhamento para adoção ou retorno à família de origem,
conforme o magistrado entender como melhor para a criança.
Público alvo: crianças de 0 a 6 anos
Atendimento: 24 horas por dia
Alimentação: 5 refeições diárias
Capacidade de atendimento: 20 crianças

24

CRIANÇAS
ATENDIDAS

CRIANÇAS
MATRICULADAS
ED. INFANTIL

CRIANÇAS
ADOTADAS

RETORNO
FAMILIAR

RETORNO
A FAMÍLIA
EXTENSA

33

15

10

12

05

ENCAMINHAMENTOS
AOS SERVIÇOS
DE SAÚDE

REUNIÕES
DE EQUIPE

VISITAS
DOMICILIARES

10

10

228

PARTICIPAÇÃO
EM
AUDIÊNCIAS

15

Atividades Realizadas
Reunião com familiares das crianças atendidas
Visitas entre irmãos acolhidos em abrigos
Acompanhamento escolar das crianças
Festas de aniversário, despedidas e festas comemorativas
Acompanhamento psicoterapêutico às crianças
Contato com a rede de atendimento do município
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É oferecido atendimento integral na creche e pré-escola, complementando a ação da
família e da comunidade. Desenvolvem-se atividades de formação integral das crianças,
como seres em peculiar condição de desenvolvimento. Desta forma, as crianças ampliam suas possibilidades de exercitar sua autonomia e sua liberdade.
Do público atendido pelo CEIG, 65% pertencem a famílias que possuem renda de
até dois salários mínimos. As crianças são provenientes do municípios de Florianópolis,
79%, São José, 10%, Palhoça, 8%, Biguaçu, 2% e Celso Ramos, 1%.

Público alvo: crianças de 1 ano a 5 anos e 11 meses
Atendimento: 11 horas por dia
Alimentação: 4 refeições diárias
Capacidade de atendimento: 400 crianças

CRIANÇAS
ATENDIDAS

567

TOTAL DE
REFEIÇÕES

320.000

ESTAGIÁRIOS
MAGISTÉRIO
IEE

70

ESTAGIÁRIOS
PSICOLOGIA
UNISUL

04

Atividades Pedagógicas Realizadas
Participação Semana Municipal do Livro Infantil
Visitas ao Shopping Beira Mar, Projeto Tamar e Museu do Lixo
Cinema Shopping Continente
Teatro Pedro Ivo
Projeto Linha Azul – Caminhos das águas uma realização da ACIF
Semana das Profissões / Montagem da Geodésica
Semana do Meio Ambiente
Festa Junina, Festa da Família, Festa do Pijama e Festa de Natal
Semana das Tradições Populares
Projeto Aniversariantes do Mês
Caminhada da Cidadania
Aulas de inglês em parceria com o Projeto Bom Jesus Social
Mostra pedagógica com uso de materiais reciclados
Festa de encerramento das quatro turmas do Grupo 6
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“Como forma de reconhecimento e gratidão pelo atendimento ao meu filho Cauê Tonon Fagundes
no CEIG/IDES, decidi fazer parte, voluntariamente, da Comissão de Sustentabilidade da IDES. Acredito
que todo centro de educação deve estar aberto para receber os pequenos e suas famílias. Afinal, toda
criança vem com o combo familiar, o seu sistema de origem, no qual se espelha. No momento que a instituição me recebe, ela recebe, de forma íntegra, o meu filho! Dentro da Comissão de Sustentabilidade,
como Educadora Ambiental, posso acrescer novos olhares sobre a temática ambiental e principalmente
sobre o gerenciamento de resíduos sólidos. Em casa, realizamos a separação dos resíduos, temos composteira e horta. Cauê, aos 4 (quatro) anos, entende a lógica do gerenciamento de resíduos, e, com meu
auxílio, posso propor a mesma lógica no local de bastante convivência dele. Assim, para o Cauê, tem-se
no CEIG, a extensão de casa e da mãe dele também!”
Paula Tonon Bittencourt - Mãe do Cauê; Bacharela em Artes Plásticas; Engenheira
Sanitarista e Ambiental; Sensibilizadora e Educadora Ambiental;
Voluntária na Comissão de Sustentabilidade da IDES
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Por meio de um ambiente sociocultural de constante releitura da realidade, possibilita-se a formação de cidadãos críticos, criativos, ativos, cooperativos e construtores
de um mundo mais igualitário, com vivência de ações pedagógicas que valorizem a diversidade, a inclusão e o desenvolvimento social. São oferecidas atividades educativas,
tendo a arte como norteadora em suas diversas expressões: dança, artes plásticas,
música, esportes, informática, bem como apoio pedagógico.
Público alvo: crianças e adolescentes de 6 a 16 anos
Atendimento: 8 horas por dia
Alimentação: 4 refeições diárias
Capacidade de atendimento: 130 crianças e adolescentes

CRIANÇAS
ATENDIDAS

TOTAL DE
REFEIÇÕES

156

104.000

Atividades Realizadas com as Crianças e Jovens
Jogos interativos virtuais
Festa de Carnaval, Festa de Páscoa, Festa Junina, Festa Dia das Crianças, Festa
da Família e Mostra Pedagógica, Festa de Encerramento das Atividades
Criação e Edição de vídeos
Atividades Pedagógicas com intercambistas da AIESEC
Palestra sobre Sustentabilidade
Ação Social Instituto Arte de Viver
Desfile Brechó IDES
Apresentação do Coro Vozes do Divino
Palestras voltadas à prevenção e saúde
Semana Cultural da Consciência Negra
Parcerias em cursos de Empreendedorismo Social , Oficinas de Mídia Cultura e
Cidadania
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“Quando iniciei do NAE eu era bem pequena, foi em 2011. Uma vez
passei na frente do projeto e vi muitas crianças brincando e para não ficar
sozinha, minha mãe me inscreveu aqui junto com uma das minhas irmãs. Há
sete anos que frequento o NAE, e nesses anos de projeto fiz muitas amizades e algumas delas tenho contato até hoje. Minhas oficinas preferidas são
de dança e esporte. Na dança eu consigo me expressar melhor, gosto muito
dos ensaios e quando vamos nos apresentar em eventos fora. Acho importante também mostrar para as outras pessoas o que estamos aprendendo no
projeto. E o esporte? Ah!!! Ele me encanta também é muito divertido poder
jogar com nossos colegas e fazer campeonatos.”
Pamela Vitória Ferreira Gomes
Adolescente de 14 anos do Núcleo Arte Educação
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Tem-se por objetivo capacitar, inserir e acompanhar os adolescentes ao mercado
de trabalho, proporcionando um processo de formação contínua, assegurando seus direitos trabalhistas e o exercício da cidadania de acordo com o que preconiza o Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Desenvolvem-se quatro cursos de aprendizagem: Aprendiz em Serviços Bancários; Aprendiz em Logística; Aprendiz em Tecnologia da Informação; Aprendiz em Serviços Administrativos, Financeiros e Comerciais.
Os jovens atendidos por esse projeto são provenientes dos municípios de Florianópolis, São José , Biguaçu, Palhoça e Governador Celso Ramos. São atendidos no
período matutino e vespertino , de segunda a sexta-feira.
Público alvo: jovens de 14 a 24 anos
Atendimento: 8 horas por dia
Capacidade de atendimento: 400 jovens

JOVENS
ATENDIDOS

INSCRIÇÕES

ADMISSÕES

DESLIGAMENTOS

TÉRMINOS
DE CONTRATO

367

1020

162

61

134

Atividades Realizadas com os Jovens
Mostra de Logística - criação de uma empresa
Dia do Abraço
Oficina de Mobgrafia
Feira do Livro
Pesquisa de Rua
Visita ao Centro de Zoonoses
Visitas Técnicas: Cottonbaby, Biblioteca Pública, Procon-SC, Orionópolis Catarinense, IFSC, SESC/Prainha, Fundação Catarinense de Educação Especial, Campus das Engenharias da UFSC, Asilo Irmão Joaquim
Visita a Fortaleza de São José da Ponta Grossa e Palácio Cruz e Sousa
Mostra de TI
Atividade externa com a formação Inicial
Projeto Liderança Comunitária
Feira de Ciências
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“O contrato de aprendizagem na IDES foi fundamental para o meu
desenvolvimento no mercado de trabalho e até mesmo na minha vida pessoal, me ajudando a superar muitos limites. Além disso, me possibilitou
uma melhor visão sobre direitos e deveres diários que eu não tinha tanta consciência. Algo extremamente importante são os temas sociais como
homofobia e feminismo que foram discutidos em sala nos permitindo uma
troca de opiniões e tentando de alguma forma, formar jovens livres de preconceitos.
Por fim, a instituição ainda nos deu acesso a diversos cursos que podemos citar no currículo e termos melhores oportunidades de emprego”.
Letícia Rocha
Ex-aprendiz na Repro Representações
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“Pensar em sustentabilidade é pensar na
família, no próximo e em você mesmo.”
Dijalma Augusto Moura

Em 2014, a IDES criou a Comissão de Sustentabilidade que atua na disseminação da cultura sustentável entre seus stakeholders; o seu foco principal é desenvolver
ações internas e externas para uma cultura de preservação e sustentabilidade do meio
ambiente.
No ano de 2017, a IDES tornou-se instituição signatária do movimento “Nós
podemos SC”, bem como foram continuadas diversas ações fortalecendo o objetivo
proposto, como: a retirada dos copos de plástico da instituição sendo substituídos por
eco copos; Instalação de lixeiras para coleta seletiva dos resíduos. A IDES trabalha
diretamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 - Educação de
qualidade, buscando a promoção e a construção de um ambiente melhor de se viver.
Por meio desta Comissão a IDES participou da Gincana do Reóleo em parceria
com a ACIF; as crianças realizaram saídas pedagógicas em projetos ecológicos e com
os educadores promovendo a conscientização ambiental.
Algumas ações: Coleta seletiva de resíduos em todos os ambientes da instituição;
campanha de substituição dos copos plásticos descartáveis por canecas de porcelana
e copos retornáveis (deu-se redução e economia de 15 mil copos descartáveis/mês);
participação no ReÓleo - Programa de Reciclagem do Óleo de Cozinha (o óleo é entregue à ACIF que nos dá, em troca, água sanitária e sabão em pasta e em pedra, que
são utilizados na limpeza de nossas instalações); participação da brigada da esponja
Terracycle – coleta de esponjas de cozinha (o resíduo é reciclado em vários produtos e
a IDES recebe R$ 0,02 por cada esponja reciclada); coleta de pilhas (produto composto
por matérias que prejudicam a saúde e o meio ambiente, já que liberam metais pesados, como o chumbo, que chega ao lençol freático, aos córregos e aos riachos); coleta
de garrafas PET (elas são aproveitadas na construção de eco pranchas, pufes, sofás e
em objetos decorativos).
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“O contato com a natureza desde muito nova me trouxe alegria, diversão e sentimento
de paz. Sentir a vibração do vento, o frescor do ar gelado da manhã, o agradável cheiro de terra
e a gostosa sensação de um banho de mar, rio ou cachoeira, me fazem perceber o quão ínfimo
somos, diante da grandiosidade da mãe natureza. Poder usufruir de tudo isso me fez pensar não
somente no compromisso de cuidar, mas de buscar uma contrapartida. Afinal, sabemos que os
recursos naturais são finitos e temos responsabilidade sobre seu consumo e descarte de resíduos, pensando inclusive nas gerações futuras. Desta ideia nasceu a Comissão de Sustentabilidade
na IDES, que por meio do engajamento de seus membros está semeando novas possibilidades,
promovendo reflexões e contagiando colegas, voluntários, usuários e seus familiares a repensarem seu espaço e seus hábitos, enquanto seres sociais, integrantes e dependentes da natureza.”
Carlise Führ
Assistente Social do NUFT e Coordenadora da Comissão de
Sustentabilidade da IDES

33

“A falta de transparência resulta em desconfiança e um profundo sentimento de
insegurança.”
Dalai Lama

A IDES é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, com as seguintes qualificações:

CNPJ: 82.508.649/0001-82
Utilidade Pública Municipal: Lei Municipal nº 276 de 27 de julho de 1956
Utilidade Pública Estadual: Lei Estadual nº 16.733 de 15 de outubro de 2015
Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente: 014/2002
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social: 016/2013

CNPJ: 82.509.183/0001-30
Utilidade Pública Municipal: Lei Municipal nº 10.320 de 27 de dezembro de 2017
Utilidade Pública Estadual: Lei Estadual nº 4.705 de 19 de abril de 1972
Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente: 013/2002
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social: 60/2016

Receitas - R$ 9.110.425,33
Aluguéis - R$ 2.405.221,00
Serviços (Programa Jovem Aprendiz) - R$ 981.363,16
Demais Receitas - R$ 5.723.841,17
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Convênios - R$ 2.473.745,20

Cursos e Formações

R$ 7.452,69

Obras e melhorias na Capela

R$ 75.000,00

Manutenção

R$ 836.630,06

Água

R$ 52.642,30

Energia

R$ 93.600,00

Vigilância

R$ 316.708,94

Combustível Veículos

R$ 15.612,09

Gás de Cozinha

R$ 27.424,00

Oxigênio Abrigo

R$ 8.462,10

Despesas de farmácia - Abrigo

R$ 7.156,41

Impostos e Taxas

R$ 20.931,56

Tarifas Bancárias

R$ 26.900,00

Outras Despesas

R$ 3.049.973,85

R$ 5.049.296,69

R$ 852.228,00

R$ 911.630,06

Transporte e Encargos Funcionários

R$ 505.987,33

R$ 4.189.616,00

R$ 15.618,51

Salários

R$ 47.831,56

Impost.
Taxas
Tarifas

Desp.
Médicas
Abrigo

Despesas Fixas

Obras e
Manut.

Funcionários

CEIG (SME/PMF - Atendimento de 400 crianças) - R$ 1.815.948,00
Lar São Vicente de Paulo (SEMAS/PMF - Atend. 20 crianças) - R$ 293.224,00
Núcleo Arte Educação (SME/PMF - Atend. 130 crianças) - R$ 155.047,00
Núcleo Arte Educação (SEMAS/PMF - Atend. 130 crianças) - R$ 209.526,20

Despesas com Alimentação - R$ 918.638,00
Almoço Funcionários - R$ 89.138,00
Alimentação CEIG (Café da manhã, almoço, lanche e janta) - R$ 716.000,00
Alimentação NAE (Café da manhã, almoço, lanche e janta) - R$ 113.500,00
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Privado: AGPS Hotelaria, Arctouch, Audiconsult, Badesc, Borges & Almeida, Casa
da Panificação, CIASC, COF, Comcap, Dasa, Digilab, DVA, Florifarma, Hippo, HOF, Iate
Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha, Koerich, Lâmina Medicina Diagnóstica, Livraria Catarinense, Linx Sistema de Consultoria, Lira Tênis Clube, Lojas Americanas, Mais
Sabor, O Boticário, Ondrepsb, Orion, Paradigma, Quantity, Repecon, Repro, Rotaria,
TAF Distribuidora, TI Participação e Investimentos, Triches Engenharia, Unimed, Woa,
Zinder.
Público: Prefeitura Municipal de Florianópolis através da Secretaria Municipal de
Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Fundação Franklin Cascaes.
Instituições de ensino: CCAA, Colégio Adventista, Colégio Bom Jesus, Colégio
Santa Catarina, Educandário Imaculada Conceição, Instituto Estadual de Educação,
SESC, UDESC, UFSC, UNIASSELVI, UNINTER, UNISUL.
Outros: ACIF, AIESEC, Aliança Empreendedora, Arquidiocese de Florianópolis,
Asilo Irmão Joaquim, Banco do Brasil, Caixa Federal, CasaCor, Comcap, ICOM, Instituto Arte de Viver, Instituto Guarda Vidas, Instituto Nexxera, Junior Achievement SC,
Sebrae.

Há mais de 100 anos são desenvolvidos projetos socioeducativos e encorajam-se
as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias a serem protagonistas de suas vidas.
Apoie a IDES e contribua com a construção de uma sociedade mais justa e humana!
Veja como você pode contribuir:
Faça uma doação através de depósito identificado:
Banco do Brasil
agência: 3174-7
conta corrente: 42.245-2
Caixa Econômica Federal
agência: 0879
conta corrente: 353-5
operação: 003
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Doe on-line com segurança por meio do PagSeguro.
Solicite seu boleto para doações periódicas.
Destine parte do seu imposto de renda.
Doe produtos para utilização em nossos programas sociais como fraldas, materiais didáticos, entre outros.
Aceita-se também doações diversas de itens usados para o brechó como roupas,
calçados, brinquedos, etc.
Seja um voluntário.

A Diretoria da IDES, composta de cidadãos voluntários, que professam a
fé católica apostólica romana, tem o compromisso de conduzir a administração
dos recursos humanos, financeiros, materiais e patrimoniais com responsabilidade social, com vistas à formação integral das 750 crianças e adolescentes
atendidos, em seus diferentes Núcleos, fornecendo um apoio às suas famílias,
na construção da cidadania desses sujeitos. Sua prioridade absoluta é atender
aos que se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e ou social.
Durante os seus 244 anos de existência, a IDES tem prestado relevantes
serviços à comunidade catarinense, com a realização de atividades de caráter
beneficente, com o objetivo da promoção humana e social.
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