PALAVRA DA PRESIDENTE
“Ser uma das fundadoras do Programa Viver e ter a responsabilidade de presidi-lo nesse momento
importante de mudanças e transformações em que o Programa está passando, com certeza, é uma
honra. Nesses anos de trabalho voluntário em prol dessa causa, que começou pequena e se transformou
numa referência de apoio e auxilio a todas as pessoas na busca de uma qualidade de vida melhor, é
gratiﬁcante. Ao longo desses anos, o Programa cresceu e se fortaleceu pela credibilidade conquistada
perante toda a sociedade. E junto aos fundadores, diretores, voluntários, funcionários, colaboradores,
parceiros e poder público, realizamos um trabalho inovador e transparente a toda comunidade sempre
respeitando o bem maior: o ser humano. Meus agradecimentos fraternos a todos vocês que acreditaram
que juntos podemos fazer a diferença na construção de dias melhores na vida de muitas pessoas, pois todo
trabalho realizado com desprendimento e amor terá um único resultado: o sucesso!”
Marlene Lúcia Somensi
Presidente

PALAVRA DO VICE-PRESIDENTE
“Hoje compreendo que participar de um programa social como o Programa Viver, mais que uma
colaboração é um aprendizado, é estar fazendo parte da Criação. Tenho acompanhado a evolução de muitas
crianças e famílias beneﬁciadas, ao mesmo tempo que vejo o despertar de muitos voluntários, pois
participar de uma obra como esta nos dá um signiﬁcado especial para a vida. Sinto muito forte a
consolidação de um trabalho sério, realizado com muita alegria por vários colaboradores, que digniﬁcam os
objetivos altruístas que perseguimos a cada novo dia. Descobrimos que conquistar novos apoiadores para
esta causa é muito fácil, basta ﬁcar uma tarde com nossas crianças. Não tem nada mais eloquente que
visualizarem um trabalho feito com amor, respeito e responsabilidade, um futuro melhor.”
Nelson Akimoto
Vice-Presidente

“OProgramaViveréumareferênciaparamudaravidadecentenasdecriançaseadolescentes.
Otrabalhosocioeducativoquecomplementaaeducaçãoescolarmerecemeutotalreconhecimento, valorização e apoio, enquanto gestor público e cidadão comum. Do bairro Quedas do
Palmital as atividades se estenderão para o bairro São Pedro, levando esperança e dignidade
humana para muitas famílias por meio do estímulo a um convívio social digno e uma alimentaçãoadequada.DestacoaindaaparceriadoProgramaVivernaefetivaçãodoNAI-PROPAZ,uma
ação integrada e inovadora para cuidar dos nossos adolescentes infratores. Juntos estamos
intensiﬁcando o fomento às políticas públicas voltadas à infância e à adolescência, visando à
garantia dos direitos, o combate e a prevenção da violência e a disseminação da cultura da paz.
Obrigado Programa Viver pela excelente contribuição voluntária para um futuro melhor as
nossascriançaseadolescentes!”
Luciano Buligon - Advogado / Prefeito de Chapecó-SC

“As organizações não governamentais desenvolvem trabalhos sociais indispensáveis para o
crescimento das comunidades as quais estão inseridas. Em especial , a ONG Programa Viver
instalada no Bairro Quedas do Palmital, que atende nossos alunos no contra turno,
desenvolveatividadesrecreativas,culturais,sociaisedelazerpara as crianças e adolescentes. Esta parceriadesenvolve projetos que ajudam no desenvolvimento dos alunos,entre
elas se destaca: a Radio escola, a banda escolar, o Projeto Farroupilha e o Judô. A assistente
social do Programa Viver auxilia na demanda da escola realizado atendimentos e
encaminhamentos necessários junto às famílias da nossa comunidade. A Escola e o
Programa Viver trabalhando j untos fortalecem a comunidade, pois educação e trabalho
social não competem entre si, mas agregam valores positivos no desenvolvimento de suas
ações diárias.“
Marcelo Dal Piva - Gestor EBM Mirian Meyer - B. Quedas do Palmital - Chapecó-SC
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23 anos transformando histórias

O Programa Viver foi criado em 23/05/1993 e já atendeu mais de 1.100 crianças e adolescentes pormeio
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.
Reconhecimento Municipal e Estadual de Utilidade Pública. Registro no Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS e no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente – CMDCA. Inscrição no Cadastro Nacional de Entidades de
assistência Social – CNEAS.

Em fortalecer vínculos familiares, comunitários e a participação da
cidadania para desenvolver o protagonismo e autonomia das crianças e
adolescentes a partir dos 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

Nossa estrutura contém 500m de área
interna com:
- 08 Salas
- 07 Banheiros
- Estrutura para recreação
- Refeitório e Cozinha
E mais 5.000 metros de área externa com:
- Academia ao ar livre
- Playground
- Campo de futebol suíço

A equipe de trabalho do Programa Viver Ações Sociais é composta por:
- 01 Coordenadora
- 01 Assistente social
- 01 Psicóloga
- 01 Monitora social
- 01 Auxiliar administrativa
- 01 Cozinheira
- 01 Auxiliar de limpeza
- 01 Instrutor musical

- 01 Voluntário da Uninfo Sistemas e
Contabilidade Conta Oeste
- 14 estagiários-bolsistas Unochapecó
- 01 estagiários-bolsistas Unoesc
- 06 proﬁssionais em parceria com
a Prefeitura Municipal de Chapecó,
Secretaria de Assistência Social,
Secretaria de Juventude, Esporte e
Lazer e Secretaria Municipal de Cultura

“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
desenvolvimentointegral"

O Programa Viver Ações Sociais tem como principal objetivo o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é desenvolvido por meio
de diversos projetos e oﬁcinas, onde busca alcançar com os objetivos
especíﬁcos, a garantia da sua visão.

1.1.1. Complementar as ações da família e comunidade na proteção da
criança e adolescente;
1.1.2. Fortalecer os vínculos com a família e com unidade na proteção da
criança e adolescente;
1.1.3. Assegurar espaços de referência para convívio grupal, comunitário
e social;
1.1.4. Desenvolver relações de afetividade, solidariedade e respeito
mútuo;
1.1.5. Estimularodesenvolvimentodepotencialidadeshabilidades,talentose
proporcionarsua formação cidadã;
1.1.6. Oportunizar a inclusão social, cultural, esportiva e de direitos;
1.1.7. Despertar a visão crítica da realidade em que está inserido;
1.1.8. Contribuir para inserção, reinserção e permanência do usuário no
sistema educacional;

Diversos projetos e oﬁcinas são desenvolvidos no Programa Viver,
com o objetivo de promover convivência e fortalecer vínculos, tendo
como base atividades de orientação e capacitação.

Ampliação do universo artístico e cultural

O Projeto Arte Cidadã contou com oﬁcinas semanais de dança contemporânea e violão clássico, onde 45 crianças e adolescentes participaram
semanalmente em cada modalidade, com professores cedidos pela
Secretaria Municipal de Cultura, e visou possibilitar a ampliação do
universo artístico e cultural através de aulas teóricas e práticas de dança
contemporânea e teatro.

Tradicionalismo a serviço da vida

O Projeto Farroupilha , tradicionalismo a serviço da vida - pela primeira vez vem
sendo desenvolvido fora de um Centro de Tradições Gaúchas. Este projeto é
desenvolvido em parceria com o CTG Indio Condá dentro da sede do Programa
Viver , abrangendo 40 crianças que aprendem a cultivar os costumes da
cultura gaúcha e especialmente as danças tradicionalistas. A invernada do
Projeto Farroupilha do Programa Viver se apresentou na Semana Farroupilha(2015) no Shopping Pátio Chapecó, em evento do SESC Mesa Brasil, para os
pais e comunidade no Dia daCriança e no Natal da Família VIVER.

Expressão através da música

A Banda deFanfarra é uma parceria com a E.B.M.MirianMeyer,que através
de um instrutor contratado pela entidade oportuniza uma vez por semana,
através da exposição teórica sobre música e a prática com instrumentos
musicais, o despertar de talentos. A banda possui 40 componentes e já se
apresentou no Dia da Independência para a comunidade do Bairro Quedas
do Palmital, no Shopping Pátio Chapecó, no lançamento do 8º Boi no
Rolete, em evento da Escola e no Natal da Família Viver.

Desenvoltura para encarar desaﬁos

O projeto PAF Olímpico de recreação, esporte e lazer no VIVER, é resultado de
parceria entre o SESI, aSecretariaMunicipal de Juventude,Esporte e Lazer.
A Secretaria de Esportes disponibilizou um professor de Educação Física
para esse projeto e o SESI viabilizou a capacitação especíﬁca para esse
proﬁssional, bem como todos os materiais esportivos para desenvolver as
modalidades de Voleibol, Futebol de Campo, Atletismo e Basquete. As
aulas foram executadas como instrumento de inclusão social através das
práticasesportivas.

Formando cidadãos através do esporte

O Projeto Atleta do Futuro foi desenvolvido em uma parceria com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, que cedeu três professores de Educação
Física e materiais esportivos que contemplaram os 90 usuários divididos em
turmas nas modalidades de Xadrez, Tênis de Mesa, Futebol de Salão e
Judô.

Um novo olhar na promoção da saúde

O Projeto Sorriso é uma parceria com a Unochapecó através dos cursos de
Educação Física, Fisioterapia, Odontologia, Medicina, Enfermagem e
Nutrição, que realizaram um trabalho interdisciplinar e multiproﬁssional
por intermédio de ações lúdicas e educativas de promoção à saúde, abrangendo na sua totalidade 90 usuários. As atividades ocorrem com regularidade semanal em turnos diferenciados, procurando atingir os diferentes
grupos de crianças e adolescentes.

Cardápio balanceado e duas refeições diárias

A Segurança Alimentar é uma preocupação constante no Serviço de
Fortalecimento de Vínculos, devido à fragilidade econômica da maioria das
famílias usuárias. Para isso, a entidade contratou de maneira permanente
uma cozinheira, que elaborou cardápio balanceado para duas refeições
diárias, no período matutino e vespertino. Também foram repassadas cestas
básicas de maneira emergencial para famílias necessitadas, conforme
parecer da Assistente Social da entidade.

Descobrindo uma nova língua

O Curso de Inglês para 10 alunos foi uma parceria entre o Programa Viver
e a Escola de Idiomas Wizard, que ministra gratuitamente as aulas dentro
de sua metodologia, e a E.B.M. Mirian Meyer , que disponibiliza a sal a de
aula.

Informática Básica e Avançada
em parceria com a Uninfo Sistemas e a Unoesc (2014) e Unochapecó (2015), através do Projeto de
inclusão digital com 90 crianças e
adolescentes tendo aulas semanalmente, divididas em turmas de
20 pessoas.

O projeto Cidadania Ativa foi planejado para garantir um momento
especíﬁco semanal para um
trabalho psicossocial com os adolescentes, com palestras educativas, rodas de conversas e dinâmicas psicoterápicas
abordaram
diferentes temáticas reﬂexivas
acerca da realidade contemporânea.

Além do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com
crianças e adolescentes, ações complementares foram realizadas
para fortalecer as famílias e a comunidade através da educação e
da qualiﬁcação proﬁssional

CURSO PROFISSIONAL DO FUTURO
O Proﬁssional do Futuro , promovido pela FIESC /IEL
em prol de 26 jovens, de 15 a 22 anos, foiumaparceria entre o Programa Viver, FIESC/IEL, Nord Electric,
Aurora Alimentos, Celeiro Center, Edege, Eletro Service, Fluxo, Esquadrias Royal, Açotec, Senai, Uceff e
Auto Viação Chapecó, com um cronograma de 10
módulos, de 15 em 15 dias, sempre aos sábados.

CURSO DE INFORMÁTICA
Curso de informática básica e avançada em parceria
com a Uninfo Sistemas para adultos onde 30 alunos
receberam certiﬁcado de conclusão.

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Em parceria com o Sindicato Rural via SENAR(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) foram realizados
gratuitamente Cursos de Qualiﬁcação Proﬁssional na
sede do Viver, beneﬁciando 74 mulheres, as quais
receberam certiﬁcado nas seguintes modalidades:
Curso de Jardinagem, Curso de Cortes, Assados e
Empanados de frango,CursodeTecelagem,Confecção
de Tapetes, Curso de Artesanato em Couro, Curso de
Pet Colagem, Curso de Crochê eTricô.

CURSO DE AZULEIJISTA
Organizado e viabilizado para jovens da comunidade,
com 20 horas de aulas teóricas ministradas no Programa Viver e aulas práticas em dois banheiros em duas
residências, por eles escolhidas. O curso foi ministrado pelo Sr. André Alves, Psicopedagogo, Agente
Penitenciário e com experiência em construção civil,
com acompanhamento da equipe técnica do Viver.

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM 5'S
O curso foi realizado via Sebrae, em fase de execução
ainda, envolvendo as seguintes lideranças e entidades
do Bairro Quedas: representantes do Programa Viver,
da E.B.M. Mirian Meyer, Associação de Moradores do
Quedas, CONSEG SUL, CEIM Pequeno Pensador, e
moradores do norte, sul, leste e oeste do bairro.

RÁDIO ESCOLA
A Rádio Escola do Quedas foi implantada para
qualiﬁcarorecreioescolar,emparceriaentreoPrograma Viver e a E.B.M. Mirian Meyer. Para acessar :
www.radioescoladoquedas.adcast.com.br. No dia
27/09/15 , houve a apresentação do case da Rádio no
hall do Centro de Eventos de Chapecó, durante a II
Conferência da Cidade. A equipe da Rádio também
participou do Programa Condá na Comunidade na
véspera do 8° Boi no Rolete, evento realizado em
prol do Programa Viver.

ENSINO FUNDAMENTAL JOVENS E ADULTOS
Ensino Fundamental para jovens e adultos beneﬁciando 22 alunos com aulas realizadas na sede do
Programa em parceria com o SESI na modalidade
EDEP.

ENSINO MÉDIO JOVENS E ADULTOS
O curso beneﬁciou 35 alunos com aulas realizadas na
sede do Programa, em parceria com o SESI, na modalidade EDEP e ensino técnico de qualiﬁcação proﬁssional de manutenção de máquinas industriais, em
parceria com o SENAI. A formatura foi realizada no
salão comunitário do Bairro Quedas do Palmital, no
dia 14 de novembro de 2015.

ESCOLA DE MÚSICA
A Escola de Música é outra iniciativa visando oportunizar a inclusão social através de ações culturais,
com parceria com a Associação Coral de Chapecó para
crianças, adolescentes, jovens e adultos, preferencialmente das famílias usuárias do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A Escola desenvolveu
suas atividades musicais durante todo o ano de 2014
beneﬁciando 20 crianças, 20 adolescentes, 20 jovens e
adultos, através de aulas teóricas de música e práticas
nos instrumentos de ﬂauta e violão clássico.

GRUPO DE MULHERES E MÃES
OGrupo de Mulheres e Mães do Viver foi motivado a
se organizar através da assistente social e psicóloga
da entidade, visando oportunizar um espaço de convivência comunitária para um trabalho psicossocial. Os
encontros dogrupoocorreramnasquintas-feiras, das
14hàs17h,onde em parceria com o CRAS,foi disponibilizado uma instrutora de artesanato que conseguiu
despertar novos talentos, foram realizadas dinâmicas
educativas e psicoterápicas, palestras e discussões
sobre temáticas do interesse do grupo como: família,
sexualidade, auto-estima, direitos sociais/como
acessar e também curso de qualiﬁcação proﬁssional em parceria com o SENAR.

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
A equipe técnica do Programa Viver fez busca ativa nas
residencias de 64 moradores da área irregular do
Quedas do Palmital conhecida como Rua da Amizade.
Onde foram realizadas diversos encaminhamentos
para a Rede de Proteção Social de Chapecó.

CONSEG SUL
Reativação em 2014 do CONSEG SUL dentro dos
trâmites legais da Secretaria de Estado da Segurança
Pública Diretoria de Segurança Cidadã.

AÇÃO CIDADANIA
A Ação Cidadania foi realizada no dia 15/08, noViver,
para que toda a comunidade do Quedas do Palmital
pudesse acessar os direitos à confecção de identidade, cadastro único, orientações jurídicas, com
atendimento do CRAS, CREAS e Arte Jovem, além de
informações do Balcão de Emprego e saúde. Na
oportunidade, 164 pessoas ﬁzeram RG e mais de 400
pessoasforamatendidas em diversas oﬁcinas .

ÁREA TRANSFORMADA EM PRAÇA DE LAZER
A diretoria autorizou a transformação da área externa
do Programa Viver em praça e a Prefeitura, através dos
serviços urbanos, investiu na colocação de academia de ginástica ao ar livre, brinquedos no play
ground e iluminação noturna na quadra de areia e
campo de futebol, local que agora ﬁca aberto para o
acesso da comunidade do bairro.

O Programa Viver, juntamente com seus apoiadores, atende uma parcela desprivilegiada e muitas vezes marginalizada da população, dando a eles uma oportunidade de
reinserirem-se socialmente. A AIESEC acredita em liderança jovem como fator
determinante para a paz e o preenchimento das potencialidades humanos, e portanto,
estamos essencialmente ligados com o propósito do Programa. Atualmente, as crianças
e jovens atendidas com o auxílio dos nossos voluntários, tem a oportunidade de
desenvolverem suas lideranças e então tornarem-se cidadãos ativos. O Programa é uma
oportunidade de vida digna para nossa população. Sem o ambiente, acolhimento e zelo
de todos os envolvidos com o Viver, isso seria impossível.
Neline Krawulski - AIESEC Chapecó

O monitoramento e avaliação dos trabalho s ão realizados de maneira contínua e sistemática pela equipe técnica
da entidade e pelos proﬁssionais
parceiros em uma avaliação coletiva e
durante as reuniões de diretoria. A
participação dos usuários na elaboração, execução e avaliação do serviço
ocorre através das aulas, caixa de
sugestões e através da participação no
Conselho de Pais e Amigos do Programa Viver.

- Diminuição de situações de vulnerabilidade social;
- Prevenção da ocorrência de riscos sociais;
- Ampliação do acesso aos direitos sócio assistenciais;
- Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias, por meio da
inclusão social, da educação, da cultura e do esporte.

Aniversariantes do mês
Os aniversários das crianças e adolescentes do Programa Viver são
comemorados na última sexta –
feira de cadamês.Uma maneira de
valorizar afetivamente a existência
de cada criança e adolescente.

Festa de Páscoa
A Festa de Páscoa para as crianças d
adolescentes do Viver teve lanches
especiais e refrigerantes, música e
distribuição de presentes para
todas as crianças e adolescentes
através de seus padrinhos e madrinhas, entregues pelo tradicional
coelhinho da páscoa;

Festa de São João
Com o objetivo de resgatar a cultura
caipira e integrar família e comunidade
foi realizada a festa nos anos de 2014 e
2015, com decoração típica feita pelas
crianças e adolescentes, tendas de
comidas e bebidas tradicionais, pescaria, tiro ao alvo, argolas, além de
apresentações artísticas como casamento caipira, dança da quadrilha,

Dia das Crianças
O Dia das Crianças proporcionou momentos festivos com a família através
de brincadeiras com tobogã, cama
elástica, futebol de sabão, piscina de
bolinhas da Rua de Lazer da Prefeitura
Municipal. Todas as crianças receberam presentes dos padrinhos e madrinhas além de lanche oferecido por
voluntários.

Natal da Família
O Natal da Família Viver foi realizado
visando a integração entre as familias e
comunidade. Na programação: apresentações artísticas das crianças e
adolescentes, homenagens e agradecimentos aos parceiros, distribuição de
presentes dos padrinhos e madrinhas
e cestas básicas, além de um delicioso
coquetel.

7ª e 8ª Festas do Boi no Rolete
1.000 pessoas participaram da 7ª festa
do Boi no Rolete no Ginásio do São Cristóvão em 2014, que arrecadou recursos
ﬁnanceiros para a manutenção do
Programa, e 1.100 pessoas participaram da 8ª Festa na Paróquia Santo
Antônio, que arrecadou recursos para
a construção de novos banheiros, 02
salasdeaulaeampliaçãodacozinha.

Conheça nossos mantenedores:

Giacomelli

Nossos apoiadores:
- Agência Tig
- Aiesec
- Apti Alimentos
- Cooperativa Agroindustrtial Alfa
- Digimaq Multimarcas Chapecó SC
- EBM Mirian Meyer
- Ecofrigo
- Esquadrias royal
- Fiesc/Sesi/Senai/IEL
- Fundação Auri Bodanese/Aurora
- I9k Soluções Tecnológicas
- Inviolável Segurança
- Onstage Estudio Criativo
- Popup Digital
- Rose Magnabosco

“

- Secretaria de Assistência Social
- Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
- Secretaria de Serviços Urbanos
e Infraestrutura
- Secretaria de Cultura
- Secretaria de Educação
- Sesc/Mesa Brasil
- Shopping Pátio Chapecó
- Superip soluções para internet
- Supermercados Celeiro
- Uninfo Sistemas
- Unochapecó
- Unoesc
- Voluntários Diazul
- Voluntários do Senai

O Programa Viver agradece a cada apoiador, parceiro, voluntário
e incentivador que contribui para as realizações de nossa entidade
nos anos de 2014 e 2015.

QUALIFICAR AS OFICINAS
Qualiﬁcar as oﬁcinas disponíveis para crianças e adolescentes.

PARCERIAS E CONVÊNIOS
Manter e aperfeiçoar as parcerias e os convênios existentes.

PROJETO AMIGO DO VIVER
Ampliação do Projeto Amigo do Viver.

REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
Revitalização da área externa e playground, além do campo de futebol
suíço e da quadra de vôlei de areia da entidade.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VIVER
Reforma e ampliação da estrutura física do Programa Viver.

REALIZAÇÃO DA 9ª FESTA DO BOI NO ROLETE
Festa do Boi no Rolete do Programa Viver, em parceria com a Fundação
Auri Bodanese /Aurora.

PROGRAMA 5S
Implantação do Programa 5S noPrograma Viver.

INSCRIÇÃO NO CEBAS
Obter a Certiﬁcação de Entidades Beneﬁcentes de Assistência Social
(CEBAS).

PRODUTO SOCIAL
Implementação da produção do Produto Social do Viver.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA VIVER 2014/2015
F5B5Wv â z 5y z 5X úÇx ã ÇÖ

2 0 15 V a lo r ( M il re a is )

2 0 14 V a lo r ( M il re a is )

243.654

122.976

Receita líquida (RL)
Resultado o peracio nal (RO)

37.577

283

Fo lha de pagamento bruta (FP B )

65.977

52.130

2 - Indic a do re s S o c ia is Int e rno s

% s o bre R L

V a lo r ( m il)

% s o bre F P B

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

15.593

23,63%

6,40%

13.218

25,36%

10,75%

P revidência privada

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Saúde

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Segurança e saúde no trabalho

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Educação

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Cultura

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Capacitação e desenvo lvimento pro fissio nal

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Creches o u auxílio -creche

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

P articipação no s lucro s o u resultado s

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Outro s

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

15.593

23,63%

6,40%

13.218

25,36%

10,75%

A limentação
Encargo s so ciais co mpulsó rio s

T o t a l - Indic a do re s s o c ia is int e rno s
3 - Indic a do re s S o c ia is E xt e rno s

k v ÇÖà5=É ~Ç> % s o bre F P B

% s o bre R L

V a lo r ( m il)

% s o bre R O

% s o bre R L

V a lo r ( m il)

% s o bre R O

% s o bre R L

Educação

6.350

16,90%

2,61%

3.430

1210,22%

2,79%

Cultura

17.280

45,99%

7,09%

8.335

2940,87%

6,78%

Saúde e saneamento

7.480

19,91%

3,07%

5.390

1901,77%

4,38%

Espo rte

12.350

32,87%

5,07%

9.580

3380,14%

7,79%

Co mbate à fo me e segurança alimentar

11.048

29,40%

4,53%

7.851

2770,09%

6,38%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

54.508

145,06%

22,37%

34.586

12203,09%

28,12%

Outro s
T o t a l da s c o nt ribuiç õ e s pa ra a
s o c ie da de
Tributo s (excluído s encargo s so ciais)
T o t a l - Indic a do re s s o c ia is e xt e rno s
4 - Indic a do re s A m bie nt a is

1.218

3,24%

0,50%

2.058

726,20%

1,67%

55.726

148,30%

22,87%

36.644

12929,29%

29,80%

V a lo r ( m il)

% s o bre R O

% s o bre R L

V a lo r ( m il)

% s o bre R O

% s o bre R L

Investimento s relacio nado s co m a
pro dução / o peração da empresa

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Investimento s em pro gramas e/o u pro jeto s
externo s

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

T o t a l do s inv e s t im e nt o s e m m e io
a m bie nt e

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Quanto ao estabelecimento de “ metas
anuais” para minimizar resíduo s, o co nsumo
( ) não po ssui metas ( ) cumpre de 51a 75%
em geral na pro dução / o peração e aumentar
( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%
a eficácia na utilização de recurso s naturais, a
empresa

( ) não po ssui metas ( ) cumpre de 51a 75%
( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%

5 - Indic a do re s do C o rpo F unc io na l

2 0 15

2 0 14

Nº de empregado s(as) ao final do perío do

3

3

Nº de admissõ es durante o perío do

3

2

Nº de empregado s(as) terceirizado s(as)

4

3

Nº de estagiário s(as)

14

2

Nº de empregado s(as) acima de 45 ano s

1

1

Nº de mulheres que trabalham na empresa

3

3

100,00%

100,00%

% de cargo s de chefia o cupado s po r mulheres

0

0

0,00%

0,00%

0

0

2 0 15 V a lo r ( M il re a is )

M e t a s 2 0 14

422,7

97,24

0

0

Nº de negro s(as) que trabalham na empresa
% de cargo s de chefia o cupado s po r negro s(as)
Nº de pesso as co m deficiência o u
necessidades especiais
6 - Inf o rm a ç õ e s re le v a nt e s qua nt o
a o e xe rc í c io da c ida da nia
e m pre s a ria l
Relação entre a maio r e a meno r
remuneração na empresa
Número to tal de acidentes de trabalho
Os pro jeto s so ciais e ambientais
desenvo lvido s pela empresa fo ram definido s
po r:
Os pradrõ es de segurança e salubridade no
ambiente de trabalho fo ram definido s po r:

( ) direção

(X ) direção e
gerências

(X ) direção e (X ) to do s(as)
gerências
empregado s(as)

Quanto à liberdade sindical, ao direito de
nego ciação co letiva e à representação
interna do s(as) trabalhado res(as), a empresa:

( ) não se
envo lve

A previdência privada co ntempla:

( ) direção

A participação do s lucro s o u resultado s
co ntempla:

( ) direção

Na seleção do s fo rnecedo res, o s mesmo s
( ) não são
padrõ es ético s e de respo nsabilidade so cial e
co nsiderado s
ambiental ado tado s pela empresa:

(X ) to do s(as)
empregado s(as)
( ) to do s(as) +
Cipa

( ) segue as
no rmas da OIT

(X ) incentiva e
segue a OIT

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências

( ) to do s(as)
empregado s(as)
( ) to do s(as)
empregado s(as)

( X ) são
sugerido s

( ) são exigido s

( ) direção

(X ) direção e
gerências

(X ) direção e (X ) to do s(as)
gerências
empregado s(as)
( ) não se
envo lverá

( X ) to do s(as)
empregado s(as)
( ) to do s(as) +
Cipa

( ) seguirá as
no rmas da OIT

(X ) incentivará e
seguirá a OIT

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências

( ) to do s(as)
empregado s(as)
( ) to do s(as)
empregado s(as)

( ) não serão
co nsiderado s

(X ) são
sugerido s

( ) serão
exigido s

( ) direção
( ) direção

Quanto à participação de empregado s(as)
em pro gramas de trabalho vo luntário , a
empresa:

( ) não se
envo lve

( ) apó ia

(X ) o rganiza e
incentiva

( ) não se
envo lverá

( ) apo iará

(X ) o rganiza e
incentiva

Número to tal de reclamaçõ es e críticas de
co nsumido res(as):

2

no P ro co n
____00___

na Justiça
___00____

3

no P ro co n
__00_____

na Justiça
___00____

% de reclamaçõ es e críticas atendidas o u
so lucio nadas:

100

no P ro co n
_______%

na Justiça
_______%

100

no P ro co n
_______%

na Justiça
_______%

7 - O ut ra s Inf o rm a ç õ e s
Em 2016 ho uve mudança na empresa que prestava serviço s de co ntabilidade e co m isto está sendo implantado co ntro le de mensuração de valo res
para recebimento de do açõ es, serviço s vo luntário s, cedência de funio nário s, etc. A s info rmaçõ es aqui prestadas são de 2014 e 2015, po rtanto , não
co ntém estes co ntro les, sendo que o s campo s quantitativo s, principalmente no s indicado res so ciais externo s po ssuem valo res estimado s.

MEMBROS DA DIRETORIA
Marlene Somensi
Nelson Akimoto
André Celuppi
Eduardo Schwartz
Isolde Grando
João Rodrigues
Gilson Vivian
Isabel Cristina Trierveiler Machado
Cecília Akiyo Iwahaschi Scalvi
Orlando Villa Sanches

Presidente
Vice-Presidente
Tesoureiro
Secretário
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal

EQUIPE DE TRABALHO
Sônia Lohmann
Marili Curti
Elisiani Schmidt Sanches
Cleonice Pinto Giacomoni
Anaí dos Santos
Giovana C.S. Sanches
Jandira da Silva
Sirlei dos Santos
Orlando Villa Sanches
Giovana C.S. Sanches

Coordenadora
Coordenadora
Assistente Social - Resp. Técnica
Psicóloga
Monitora Social
Auxiliar Administrativa
Cozinheira
Serviços Gerais
Inst. Banda de Fanfarras/Pipas e Pandorgas
Instrutora de Dança Gaúcha

“Oportunidade, essa palavra parece tão simples, mas nem sempre temos acesso a ela,
principalmente quando o ambiente em que vivemos é de pobreza e descaso social. É
possível dizer que todos temos habilidades e uma capacidade incrível de criar, de somar
para que as coisas melhorem ao nosso redor, porém nem sempre temos a oportunidade
de mostrar aos outros e muitas vezes a nós mesmos a capacidade que temos de melhorar,
de crescer, de evoluir, de contribuir. Algumas pessoas, como eu, tiveram o privilégio da
oportunidade. Oportunidade em descobrir e poder viver o melhor que se pode ser. Essas
palavras são para expressar um pouco do que sinto ao lembrar do privilégio que tive em
participar do Programa Viver, um lugar que posso chamar de: “Lugar de Oportunidades”,
nesse lugar podemos encontrar pessoas que só pensam em mostrar aos que ali se
encontram o quanto podem ser melhores do que a vida lhe diz que são, que o que eles
precisam e podem encontrar ali é uma, oportunidade.“
Natanael Feijó - Professor Universitário e Ex-aluno

“O Programa Viver foi umas das grandes oportunidades que a vida me proporcionou.
Dentro da instituição aprendi diversos valores, cursos proﬁssionalizantes, que no futuro
me ajudaram muito proﬁssional e ﬁnanceiramente, e acima de tudo, o Programa me
ensinou a ter perspectiva, sonhos e o desejo de melhoria de vida. Com o recebimento de
muito carinho, apoio, incentivo e uma atuação proﬁssional voltada realmente para
contribuir com a qualidade de vida e a diminuição das desigualdades sociais, foi o que me
instigou a realizar o curso de graduação em Serviço Social. Hoje agradeço ao Programa
pela oportunidade e a diferença que ﬁzeram na minha vida e de minha família. E estarei
sempre de braços abertos para auxiliar e contribuir com esta instituição que no passado
muito nos ajudou. Muito obrigada!“
Joziane Schwartz - Bacharel em Serviço Social e Ex-aluna

“Estou escrevendo este depoimento para falar um pouquinho do quanto o Programa Viver
foi e ainda é importante em minha vida. Frequentei o Programa Viver com dez anos de
idade e ali permaneci por uns três anos, aprendi muito, tive cursos que depois usei em
minha vida, cursos estes sendo o de manicure, informática, artesanato, entre outros e
com esse aprendizado, consegui ganhar um dinheiro, fazendo unhas em um salão de
beleza. Hoje meu ﬁlho frequenta o Programa Viver e também está sendo beneﬁciado com
diversos cursos, pois pelo o que percebo a direção esta sempre buscando o melhor para
os usuários. Eu trabalho tranquila, pois enquanto o meu ﬁlho está no Programa, sei que
esta seguro, que esta sendo bem cuidado e adquirindo conhecimentos. Hoje ele faz os
cursos de Dança Gaúcha, Violão, Informática, Banda Marcial e Inglês, cursos estes que eu
não teria condições de pagar. Obrigada Programa Viver.“
Ana Paula Conti -Ex-aluna e mãe de aluno

“Quando era atendido no Programa Viver era muito bom, cada hora tinha sua ﬁnalidade
tudo buscando aprimorar os aluno para a vida para o mundo que esta nos esperando aqui
fora, com curso de diferentes áreas ,com aulas de dança e teatro para que pudessemos
perder a vergonha de falar em público, em ﬁm inúmeras coisas não esquecendo da hora
do tema escolar, para podermos chegar em casa relaxar e descansar. A minha vivência no
Programa Viver, foram anos de muito aprendizado, de muitas amizades, de muita diversão
e de muito reconhecimento, pois cada aluno fazia o que gostava, posso dizer com todas as
letra que foi ali que me interessei pelo que faço hoje, sou professor na rede municípal. Foi
onde que me abriram as portas, para me tornar o que sou hoje, um ser humano melhor
com uma mentalidade voltada para o coletivo e para o auxílio do próximo. Agradeço muito
tudo o que aprendi naquele espaço e o que ainda estou aprendendo mesmo não atuando
diretamente. Difícil em poucas palavras descrever tudo o que o Programa Viver me
proporcionou, mas em ﬁm muito obrigado por fazerem parte da minha vida agradeço aos
professores, coordenação, diretoria, voluntários e demais funcionários.“
Juliano Faccin - Pegagogo, atualmente cursando Educação Física e Ex-aluno.

“Falar sobre o Programa Viver ‘O Projeto’como eu e meus colegas costumávamos dizer,
é expressar minha gratidão pelo apoio, carinho e incentivo que ele proporcionou. Poder
ter frequentado, ou melhor, participar de um espaço que além de percebe a criança e o
adolescente como sujeitos ativos na sociedade e que além de possibilitar mais que um
resgate social momentâneo e sim dar oportunidade de futuro melhor é dizer SIM para
um mundo melhor. O Projeto foi um divisor de águas na minha vida e da minha família,
pois oportunizou muitas conquistas de SUCESSO, foi aproveitando o máximo de
atividades proﬁssionalizantes e humanas ofertadas pelo programa e orientadas pela
minha família que hoje poso dizer minha proﬁssão.“
Claudiane Felicetti - Pedagoga, Professora e eternamente Programa Viver

“Peleando a favor da Pampa, as pilchas sobradas em tiras...Gritos de liberdade" (Regis
Marques). Em entrevista a nós concedida, o poeta nos dizia, surpreso com o Projeto
Farroupilha, é preciso a cada dia buscar a liberdade e cabe a nós libertar as crianças.
Bueno o resultado está aí. O Programa Viver experienciou uma semeadura. A semente da
cultura tradicionalista gaúcha. E ela no íntimo de cada criança vai crescer juntamente com
este ser humano, agora ciente dos princípios e valores desta cultura. Experiência muito
rica no Viver. O CTG é templo. Mas como diz o Papa Chico é preciso fazer uma igreja de
saída. O Viver promoveu a cultura gaúcha além das fronteiras do CTG. Parabéns.“
Paulo Gomes - Historiador, radialista, jornalista e tradicionalista.

“A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), comprometida com o desenvolvimento e competitividade da indústria catarinense e com a
melhoria da qualidade de vida das pessoas, em uma ação articulada entre o
SENAI e o SESI em Chapecó, desenvolve a parceria com o Programa Viver, o
programa de Educação Básica + Educação Proﬁssional (EBEP), ofertando ensino
médio realizado pelo SESI na modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e o curso de qualiﬁcação proﬁssional de manutenção de máquinas
industriais. É uma forma de ofertar a complementação dos estudos
juntamente com a formação, proﬁssional, o que possibilita aos participantes
maiores chances de ingressar e permanecer no mercado de trabalho”
Almeri Dedonatto - Gerente de Técnico de Educação e Tecnologia do SENAI

“Acredito que quanto mais organizada e participante for uma comunidade,
melhores são os resultados, assim é também em relação à segurança pública. E o
Programa Viver vem desenvolvendo um trabalho social importante no nosso bairro
e região (...) Em 2013 foi criado o Pró-Paz, um projeto desenvolvido em parceria
com o Programa Viver e poder público, onde se pensou sobre a segurança pública
e ações para melhorar o Bairro Quedas do Palmital e a região sul de Chapecó. Com
esse propósito foi reativado o Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) base
sul da polícia militar, isso teve um impacto positivo no dia-a-dia das famílias e
diminuiu a criminalidade no nosso bairro.”
José Valcir Dos Santos - Ex-presidente do CONSEG e morador
do Bairro Quedas do Palmital

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

