PALAVRA DA PRESIDENTE
“Amigos,
Sinto-me honrada em ser uma das fundadoras do Programa Viver e de ter recebido a
responsabilidade de presidí-lo especilamente neste importante momento de novas
transformação e novas conﬁgurações. Ao longo dos anos o Programa consolidou
seu crescimento através dos mais variados públicos: fundadosres, diretores,
voluntários, funcionários, colaboradores, comunidade local, poder público e
sociedade civil sempre com transparência e respeito incondicional ao ser humano...”

Marlene Lúcia Somensi
Presidente
PALAVRA DO VICE-PRESIDENTE
“O Programa Viver para mim era uma entidade que realizava um trabalho social com
as crianças do bairro onde nossa empresa iria se instalar. Partipando hoje mais
ativamente sinto que é muito mais que isto. O Programa Viver é um agente de
mudanças e evolução na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. Com a
colaboração de muitos seres de bem, lideranças, entidades e empresas, estamos
propiciando oportunidades de melhoria na vida destas pessoas pensando em um
futuro melhor. Sonhamos muito em conjunto e por isto realizamos grandes projetos.
Para o que para muitos é utopia, para nós do Programa Viver chama-se desaﬁo e a
cada ﬁnal de dia comemoramos com muita alegria a diferença que estamos fazendo na vida de
muitas famílias.”

Nelson Akimoto
Vice-Presidente

“A Vetanco do Brasil apóia esta instituição desde 2008 , ajudando
ﬁnanceiramente na contratação de um proﬁssional na área social. Participa
ativamente na realização da festa do Boi no Rolete , um evento anual cujo
objetivo é buscar recursos para a manutenção do programa, que busca
resgatar a dignidade de tantas famílias da comunidade , procurando dar
educação e acima de tudo inserindo estes jovens para uma vida digna .
Sentimos muito orgulho e queremos compartilhar este momento com as
demais instituições e pessoas físicas que colaboram com esta causa tão nobre e
gratiﬁcante. Vamos continuar com esta corrente positiva , procurando dar a instituição as
condições de auto sustentação , objetivo maior que todos nos queremos. Parabéns a
todos os idealizadores e responsáveis na condução deste importante trabalho. A
sociedade Chapecoense agradece.
Cláudio Kraker – Empresário (Vetanco do Brasil)
“O Programa Viver desenvolve um relevante trabalho social em Chapecó,
no Bairro Quedas do Palmital. Dezenas de crianças e jovens participam de
atividades extracurriculares no espaço físico dessa instituição, em cursos
lúdicos e produtivos, os quais colaboram para a sua formação moral e
intelectual. Iniciativas como essa tem colaborado sobremaneira para a
proteção da infância, bem como para a diminuição da violência em nosso
Município.”
Narciso Leandro Xavier Baez - Juiz Federal

“O Programa Viver nasceu do voluntariado como referência e apoio para
uma condição de vida melhor a centenas de crianças e adolescentes. A
promoção de oﬁcinas socioeducativas como complemento da educação
escolar, com um convívio social digno e uma alimentação adequada tem
espalhado a esperança de um futuro melhor, principalmente, às famílias da
região do Bairro Quedas do Palmital. Como cidadão comum e gestor
público, acreditei nesse trabalho desde o princípio e pude contribuir com
sua instalação, visto que é um programa que merece total reconhecimento e valorização
por contribuir para a conquista de um dos bens mais preciosos: a dignidade humana”.
José Caramori
Prefeito de Chapecó-SC

“Promover o acesso aos direitos sociais do indivíduo, especialmente crianças e adolescentes em situação de risco social e/ou pessoal, visando o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, oportunizando a convivência social e o seu desenvolvimento
integral".
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21 anos transformando histórias

O Programa Viver foi criado em 23/05/1993 e já atendeu mais de 1.100 crianças e adolescentes através de atividades de âmbito social. Mantido até então pela Sociedade Espírita
Filhos de Dom Inácio de Loyola, o Programa precisou desvincular-se em 2013 para
contemplar as novas normatizações legais que regulamentam as entidades de assistência
social e possibilitam a busca de novos projetos e ações integrando a rede social do
município. A partir disso, no dia 15 de fevereiro de 2013, em Assembléia de fundação, foi
criado o Programa Viver Ações Sociais com o CNPJ nº 18.034.689/0001/30, entidade sem
ﬁns lucrativos, declarado de Utilidade Pública através da Lei Municipal nº 6.421/13.
“Aliviar a fome de quem não tinha o que comer.” Foi com
essa premissa que surgiu o Programa Viver, servindo sopa
para 20 crianças na casa de uma voluntária do Bairro Santo
Antônio, número que cresceu chegando ao limite de 100
crianças.
Com o auxílio de voluntários, o Programa Viver instalou-se
deﬁnitivamente no Bairro Quedas do Palmital, em um
terreno cedido pela Prefeitura Municipal de Chapecó. A
construção foi feita com recursos advindos de doações,
campanhas e promoção de eventos.
O Programa Viver é desvinculado da mantenedora e se
torna entidade legalmente constituída e independente,
atendendo às normatizações da Assistência Social.
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Em fortalecer vínculos familiares, comunitários e a participação da cidadania para
desenvolver o protagonismo e autonomia das crianças e adolescentes a partir de seus
interesses, demandas e potencialidades.

Para aderir ao Programa, é realizada entrevista com pai, mãe ou responsável e o cadastramento dos usuários, que devem apresentar os seguintes critérios:
- vulnerabilidade
- frequência escolar
- idade entre 6 e 15 anos
- avaliação técnica da Assistente Social do Programa
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500 metros de área interna com:
- 08 salas
- refeitório
- 07 banheiros
- estrutura para recreação
- cozinha
- 5.000 mil metros de área externa
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Desenvoltura para encarar desafios

Objetivos
- Criar hábito de disciplina e responsabilidade.
- Desenvolver a comunicação verbal e corporal para apresentarem segurança e postura,
contribuindo para uma autonomia pessoal.
- Prepará-los intelectualmente e emocionalmente para a inserção no mercado de
trabalho.
- Proporcionar uma atividade lúdica como forma de lazer e cultura.

Metodologia
São realizadas aulas em grupo
aliando a teoria e a prática
através de jogos, brincadeiras,
histórias e atividades de palco.
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A vida sob uma nova perspectiva

Objetivos
- Estimular a criatividade, a capacidade de compreensão e criação.
- Desenvolver a sensibilidade estética e uma percepção crítica.
- Prover conhecimento teórico e prático de cinema e fotograﬁa.
- Despertar o entusiasmo e novas perspectivas para o futuro.

Metodologia
Aulas em grupo e individuais
abrangendo a teoria e a
prática do conhecimento do
cinema, fotograﬁa e criatividade.
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Compondo novos passos para o futuro

Objetivos
- Estimular áreas do cérebro e desenvolver habilidades como coordenação motora,
concentração e socialização.
- Aguçar a percepção e desenvolver o raciocínio, ensinando autodisciplina, paciência e
sensibilidade.
- Desenvolver espírito de equipe, respeito, memória e a persistência.
- Instigar a expressão de emoções, sentimentos e vontades.
- Promover estrutura
emocional e psicológica.

Metodologia
Aulas semanais com grupo
pré-deﬁnido por escolha
pessoal, oportunizando o
conhecimento teórico e
prático sobre os instrumentos musicais de banda de
fanfarra bem como a
importância do trabalho em
equipe.
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A confecção de uma arte milenar

Objetivos
- estimular a criatividade, a interação, a paciência e a agilidade.
- desenvolver a coordenação motora e habilidades.
- ensinar técnicas para criação da pipa/pandorga, materiais a serem utilizados e movimentos para empinar.
- compartilhar conhecimento dos mecanismos de vôo e possíveis problemas para
colocá-lo no ar.

Metodologia
Foram realizadas aulas
teóricas e práticas na
confecção de pipas e
pandorgas de forma grupal e
individual, visando a inclusão social através dessa arte
milenar.
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Qualidade de vida através do lazer

•
•
•
•

Tênis de mesa
Atletismo
Futebol de areia
Futebol suíço

Objetivos
- Promover auto-estima e desenvolver a capacidade mental.
- Prevenir contra doenças crônicas, colesterol e depressão.
- Melhorar o sono e amenizar estresse e ansiedade.
- Estimular a integração, o trabalho em equipe e a competição saudável.

Metodologia
A metodologia utilizada foi de trabalho
em grupo, onde a avaliação se deu de
forma contínua, partindo sempre do
conhecimento já existente por parte do
aluno, e dando ênfase ao aperfeiçoamento do mesmo e à aquisição de
novos conhecimentos referentes às
atividades desenvolvidas.
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Formação escolar para a
comunidade
Em parceria com o SESI e SENAI, foram implantados
os Cursos de Ensino Fundamental e Médio Proﬁssionalizante no período noturno, contribuindo para a
formação escolar e qualiﬁcação proﬁssional de 66
alunos da comunidade do Bairro Quedas do Palmital
e arredores onde se localiza o Distrito Industrial.

Convivência comunitária através
de grupo de mães
Com o objetivo de oferecer convivência comunitária,
terapia ocupacional e/ou fonte de renda, o Programa
Viver organiza Grupo de mulheres e mães do Bairro
Quedas do Palmital. A atividade é monitorada por
uma instrutora de artesanato, monitora, assistente
social e psicóloga do CRAS e do Programa Viver.

Mutirões em prol do Programa
Viver
Para reduzir custos e melhorar o comprometimento
com o Programa Viver, foram realizados mutirões
com as famílias dos usuários, comunidade e voluntários para auxiliar na limpeza, manutenção, embelezamento e colocação de cerca no programa.

16

Lançamento do cartão chip
O cartão chip foi apresentado às famílias como uma ferramenta
que possibilita maior controle e acompanhamento de entrada e
saída das crianças e adolescentes do Programa Viver via mensagem eletrônica.

Reuniões bimestrais
Para estreitar os vínculos com os pais, foram realizadas reuniões
bimestrais com temas e palestras diversas e atualização do
dia-a-dia dos seus ﬁlhos.

Conselho de pais e amigos
O Conselho de pais e amigos do Programa Viver foi criado como
ferramenta de controle social e de auxílio à diretoria e equipe de
trabalho nas tomadas de decisões, sendo mais uma ferramenta
de envolvimento da família/comunidade.

Gincana
Para fortalecer vínculos com a família e comunidade de maneira
leve e divertida, foram desenvolvidas gincanas ao longo do ano, em
etapas mensais e em parceria com outras entidades, acadêmicos,
proﬁssionais voluntários e colaboradores. A mesma ocorria nos
ﬁnais de semana dentro de ampla programação com brincadeiras,
desaﬁos, atividades lúdicas, jogos integrativos encerrando-se com
almoço de confraternização.
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Festa de São João: um tremendo
arraiá!
A Festa de São João do Programa Viver reuniu 200
participantes que resgataram a cultura caipira numa
festa de integração entre família e comunidade. Uma
decoração típica feita pelas crianças e adolescentes
contagiou com alegria o cenário composto por
tendas de comidas e bebidas tradicionais, pescaria,
tiro ao alvo, argolas e apresentações artísticas como
casamento caipira, dança da quadrilha, entre outros.

Dia das Crianças: só tinha espaço
para a diversão
Através do Programa Rua de Lazer da Prefeitura
Municipal, as crianças do Programa Viver curtiram
um dia festivo em família com brincadeiras de
recreação como tobogã, cama elástica, futebol de
sabão e piscina de bolinhas. Todas as 80 crianças do
programa receberam presentes dos padrinhos e
madrinhas e um gostoso e especial lanche oferecido
por voluntários.
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Natal do Programa Viver:
a tradicional chegada do Papai Noel
A chegada do Papai Noel foi marcada por um dia inteiro de
atividades de integração com familiares, parceiros e voluntários do Programa Viver que distribuíram doces e presentes
oriundos de pessoas e empresas que apadrinharam as 80
crianças e adolescentes.

Lançamento e realização do
6º Boi no Rolete:

há 6 anos juntando a fome com a vontade de
ajudar.
Evento anual e tradicional oferecido pelo Programa
Viver em parceria com o Núcleo do Jovem Empreendedor da ACIC. A 6ª Festa do Boi no Rolete, realizada no
dia 01/09/2013 no Centro Comunitário do Bela Vista,
reuniu 1.000 pessoas que colaboraram com a arrecadação de recursos ﬁnanceiros para auxiliar na manutenção do Programa Viver.

Reunião com empresários
Apresentação do Programa Viver e lançamento do Projeto
Amigos do Programa Viver para o empresariado do bairro
Quedas do Palmital e do Distrito Industrial, buscando adesão
como sócios mantenedores.
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Cursos de Qualiﬁcação Proﬁssional
Cursos de Conservas de Doces e Tear destinados às mães e
mulheres da comunidade, beneﬁciando 24 pessoas.

Participação em outros eventos:
- Evento promovido pelo SESC com voluntários para divulgar o Programa Viver;
- Passeio na Estância das Águas com as crianças e adolescentes;
- Visita e apresentação musical da cantora chapecoense Ana Constante;
- Visita dos jogadores e comissão técnica da Associação Chapecoense de futebol com
bate-papo sobre a experiência de ser um proﬁssional esportivo e entrega de doações;
- Feira de roupas.
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Gostaríamos de agradecer imensamente a todos os parceiros, instituições de ensino,
acadêmicos, voluntários, doadores e a todos que de alguma forma contribuíram para
fazer de 2013 um ano de conquistas.

Conheça nossos mantenedores

Giacomelli
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Conheça nossos apoiadores
Núcleo do Jovem Empreendedor da ACIC
Supermercados Celeiro
Cooperalfa – Cooperativa Regional Alfa
Apti alimentos
Inviolável Segurança
Nord Eletric Ltda
I9k Soluções Tecnológicas
Associação dos Funcionários da Caixa Econômica Federal de Chapecó
SESC/Mesa Brasil
Fundação Aury Bodanese/Aurora
Esquadrias Royal
Uninfo Sistemas
SESI/SENAI
Digimaq Multimarcas Chapecó
Superip Soluções para Internet
Prefeitura Municipal de Chapecó / Sec. de Esportes / Sec.de Assistência Social
Sergio Giacomelli
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Escola de música
Aulas teóricas e práticas em parceria com a Associação Coral de Chapecó
para beneﬁciar até 70 crianças, visando à proﬁssionalização e futura criação
de uma Orquestra Sinfônica.

Projeto atleta do futuro
PAF Olímpico para até 100 crianças e adolescentes em parceria com a
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e SESI.

Academia ao ar livre
Instalação de academia ao ar livre em parceria com a Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer/ Prefeitura Municipal de Chapecó.

Playground
Ampliação e revitalização do playground em parceria com a Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer/ Prefeitura Municipal de Chapecó.
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Campo de futebol suíço
Revitalização do campo em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer/ Prefeitura Municipal de Chapecó.

Qualiﬁcação proﬁssional
Curso de qualiﬁcação proﬁssional para adultos em parceria com o Sindicato
Rural através do SENAR.

Curso de corte e costura
Cursos proﬁssionalizantes para adolescentes em parceria com voluntários da
Igreja Adventista.

Curso de inglês
Curso de língua estrangeira em parceria com a escola de idiomas Wizard
Chapecó.

Reformas no Programa Viver
Reforma e ampliação da estrutura física do Programa Viver.

Projeto Farroupilha
Ações culturais em parceira com o CTG Indio Condá, Unochapecó e Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura Municipal de Chapecó.
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VII Boi no Rolete
Evento já realizado pelo Programa Viver em parceria com o Núcleo do Jovem
Empreendedor da ACIC para angariar fundos.

Produto Social
Implementação da produção de produtos sociais do Programa Viver.

Projeto combate à violência
Execução do projeto de combate à violência com diversas parcerias.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA VIVER 2013
CRÉDITOS
Sócio Mantenedor

R$ 29.300,00

Doação Troco Solidário Celeiro

R$ 3.457,76

Doação Pedágio Solidário UFSS

R$ 3.132,94

Receita feira de roupas

R$ 2.514,00

Receita Boi no Rolete

R$ 18.077,11

Convênio Prefeitura

R$ 12.000,00

Outras receitas

R$ 2.757,23

Receita com juros sobre o capital

R$ 5,47

TOTAL DE RECEITAS

R$ 71.244,51
DÉBITOS

Despesa com colaboradores

R$ 49.872,53

Despesa com luz, água, gás e telefone

R$ 6.516,92

Compra de equipamentos e utensílios

R$ 2.513,00

Despesa com manutenção

R$ 1.988,70

Compras mercado (mat. limpeza, higiene e alimentos)

R$ 1.688,12

Encargos sociais

R$ 4.563,06

Tarifas bancárias e outras

R$ 309,20

Subscrição cotas Sicoob

R$ 520,00

Outras despesas

R$ 680,00

Devolução valores convênio anterior

R$ 750,00

Pagamento Estâncias da Águas

R$ 476,00

TOTAL DE DESPESAS

R$ 69.877,53

SALDO FINAL

R$ 1.366,98
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Programa Viver Ações Sociais
Rua Altério Ducatti, 400E
Bairro Quedas do Palmital – Chapecó-SC
CEP: 89.815-190 - Fone: (49) 3329 0489
www.programaviver.org.br

