24 anos transformando histórias

O Programa Viver desenvolve atividades no âmbito social há 24 anos, e até fevereiro de 2013 tinha como mantenedora a
Sociedade Espírita Filhos de Dom Inácio de Loyola. A desvinculação fez-se necessária devido às novas normatizações
legais que regulamentam as entidades de assistência social, bem como possibilitam a busca de novos projetos e ações
integrando a rede social do Município. Desta forma, no dia 15 de Fevereiro de 2013, em Assembleia de Fundação foi criado o
Programa Viver Ações Sociais, CNPJ nº 18.034.689/0001/30, continuando a ter como ﬁnalidade a prestação de serviços de
assistência social sem alojamento. O Programa Viver Ações Sociais é uma entidade sem ﬁns lucrativos, declarado de
Utilidade Pública através da Lei Municipal nº 6.421/13, Lei Estadual nº 16.574 de 23/12/14, que tem por principal objetivo o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários, formação para a participação da
cidadania, e o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, a partir de seus
interesses,demandasepotencialidades.
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“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
cresceuchegandoaolimitede100crianças.
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
recursosadvindosdedoações,campanhasepromoçãodeeventos.

O Programa Viver é desvinculado da mantenedora e se torna entidade legalmente constituída e
independente,atendendoàsnormatizaçõesdaAssistênciaSocial.
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.InscriçãonoCadastroNacionaldeEntidadesdeassistênciaSocial–CNEAS.
Manutenção do registro no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA. Início da ampliação física que será de
285m² e Certiﬁcação de responsabilidade Social 2016 pela Assembléia Legislativa de Santa
Catarina (ALESC).
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“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"

A participação no Programa é
realizada mediante entrevista
social com pai, mãe ou responsável
e o cadastramento dos usuários,
que devem preencher os critérios
de vulnerabilidade, freqüência
escolar e idade de 6 a 15 anos,
bem como avaliação técnica da
assistente social da entidade.
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O Programa Viver possui uma área de terra de 5.000 m², com 500 m² de área construída. Nesse espaço disponibiliza 8 (oito) salas de apoio, cozinha equipada,
salão principal para o desenvolvimento das oﬁcinas e todo o mobiliário necessário (mesas, cadeiras, armários, quadros-negros, computadores, etc). Além dos
materiais permanentes, o Programa disponibiliza todo o material de consumo e
didático necessário para desenvolver as ações como folhas de ofício, canetas,
lápis, tintas, lápis de cera, cola, giz de cera, cartolinas, massas de modelagem,
materiais esportivos, etc. Na área externa, o Programa disponibiliza playground, academia ao ar livre, quadra de areia e campo de futebol com iluminação
noturna. Possui câmeras de vigilância na área interna e externa. No ano de 2016,
iniciouumaampliaçãofísicademais285m².
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Em 2016, a equipe de trabalho foi composta por:
- 01 Coordenadora
- 01 Assistente social
- 01 Psicóloga Voluntária
- 01 Assessora Técnica
- 01 Monitora social
- 01 Auxiliar administrativa
- 01 Cozinheira
- 01 Auxiliar de limpeza
- 02 Instrutores musicais

- 02 Funcionários voluntários da Uninfo
Sistemas/Celuppi Contabilidade
- 10 estagiários-bolsistas Unochapecó
- 06 proﬁssionais cedidos em parceria
com a Prefeitura Municipal de Chapecó,
Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer e
Secretaria Municipal de Cultura.

Constituir um espaço de convivência saudável ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, formação para cidadania, promoção do protagonismo e da
autonomia dos mesmos, a partir dos interesses, demandas e potencialidades
da faixa etária de 06 a 15 anos, visando o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários.
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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;
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a) Capacidade de atendimento:
100 usuários sendo 50 crianças e 50 adolescentes por período.
b) Público atendido:
50 crianças e 40 adolescentes
c) Abrangência territorial:
Municipal – Usuários Territorialmente referenciados pelo CRAS
Seminário, que corresponde a região sul do município de Chapecó,
abrangendo o Bairro Quedas do Palmital onde está localizado o
Programa Viver e bairros adjacentes: Palmital dos Fundos, Acesso
ao Aeroporto, Loteamento Dom José Gomes no Universitário, entre
outros.
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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.
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Ampliação do universo artístico e cultural

O Projeto Arte Cidadã contou com oﬁcinas semanais de street dance 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.
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Tradicionalismo a serviço da vida

Projeto que continua sendo desenvolvido na única entidade fora de um CTG Centro de Tradições Gaúchas, é desenvolvido em parceria com o CTG Indio
Condá d entro da sede do Programa Viver por uma instrutora de dança
contratada pela entidade, 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 no ano de
2016 na Semana Farroupilha no Shopping Pátio Chapecó e na Universidade
Federal da Fronteira Sul (UFFS) e também para familiares e comunidade em
reuniõesenoeventodeNatal do Programa Viver.
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Expressão através da música

Desenvolvidacomuminstrutorcontratadopelaentidade,atravésdaexposiçãoteóricasobremúsica
e a prática com instrumentos musicais. A maioria dos instrumentos musicais foram recebidos em
doação da Banda Marechal Bormann e outra parte foram cedidos pela EBM Mirian Meyer através de
um termo de Comodato. A manutenção e a conservação dos instrumentos são realizadas pelo
Programa Viver. O instrutor realiza as suas aulas uma vez por semana na quarta-feira: no período
matutino com 40 adolescentes inscritos diariamente no Programa Viver e mais 20 adolescentes
oriundosdaEscolaMunicipalMirianMeyerqueparticipamexclusivamentedestaoﬁcina.Noperíodo
vespertino participaram 50 crianças. Esta banda ensaiou o ano todo e s e apresentou nos
seguintes eventos: Própaz Leste, Família na Escola, Chegada da Tocha Olímpica, Recepção de 90
lideranças da Aurora em visita à entidade, Lançamento do 9º Boi no Rolete do Programa Viver,
Aniversário do município de Chapecó, Desﬁle Cívico de 7 de setembro, Festival de Bandas e Fanfarras
emLuzerna-SCeapresentação no Natal da Família Viver.
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Formando cidadãos através do esporte

Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, através de
três professores de Educação Física e materiais esportivos para as modalidades de
Tênis de Mesa, Futebol de Salão, Judô, Voleibol e Taekwondo. As aulas foram executadascomoinstrumentodeinclusãosocialatravésdaspráticasesportivas.
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Um novo olhar na promoção da saúde

Parceria renovada 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 ocorreram com regularidade semanal em turnos diferenciados, procurando atingir os diferentes grupos de
crianças e adolescentes.
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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. Por isso, a
entidade contratou de maneira permanente uma cozinheira, que elaborou os
alimentos servidos aos usuários conforme cardápiobalanceado,comduasrefeições
diárias, nos períodos matutino e vespertino. Também foram repassadas cestas
básicas de maneira emergencial para famílias necessitadas, de acordo com o parecer da Assistente Social da entidade.
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BÁSICA E AVANÇADA
Realizado em parceria entre o Programa Viver e a Unochapecó/Curso de Ciências da Computação, onde o
Programa Viver disponibilizou a sala de informática com 25 computadores com acesso à internet, os materiais
didáticos earelaçãodeusuáriosdaAssistênciaSocial,enquantoaUnochapecódisponibilizou umprofessorcom
graduação e mestrado em Ciências da Computação e uma acadêmica bolsista do mesmo curso, além das
apostilascomoconteúdoprogramáticodoscursosBásicodeInformáticaeIntermediáriodeInformática.Asaulas
de 1h30min foram realizadas uma vez por semana, às quintas-feiras, no período da manhã e foram organizadas
duasturmasde20adolescentes cada uma.No período vespertino foram três turmasde crianças,sendo duas
compostas por 15 alunos euma de 20 alunos.O conteúdoprogramáticodocursoBásicodeInformáticapara as
50 crianças foi composto de 03 módulos: Windows, Word Básico e Excel Básico. O conteúdo programático do
cursoIntermediário de Informática para os 40 adolescentes teve os módulosWord,Excel e PowerPoint.
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Planejada para garantir um momento especíﬁco semanal nas sextas-feiras, para um trabalho
psicossocial com os adolescentes. São responsáveis por essa oﬁcina a Assistente Social e a
Psicóloga Voluntária da entidade. Através de palestras educativas, rodas de conversas e
dinâmicas psicoterápicas, a oﬁcina abordou diferentes temáticas reﬂexivas acerca da
Realidade Contemporânea; Diferentes formas de violência; Direitos e deveres do cidadão
conformeoEstatutodaCriançaedoAdolescenteeaConstituiçãoFederal;Sexualidade(prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce); Prevenção do uso de drogas e
álcool; Orientação proﬁssional incluindo estímulo à elaboração de documentação pessoal;
GestãoAmbiental.
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Se manteve a necessidade de novas realizações,
além do serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos com crianças e adolescentes, denominado
de ações complementares, visando fortalecer as
famílias e a comunidade através da educação, da
qualiﬁcação proﬁssional, convivência comunitária,
segurança pública, ações de prevenção à violência
e garantia de direitos.
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ENS. FUNDAMENTAL JOVENS E ADULTOS
Realizada a formatura de alunos que concluíram
o Ensino Fundamental de jovens e adultos com
aulas realizadas na sede do Programa Viver em
parceriacomoSESI-Modalidade EDEP.

ENSINO MÉDIO JOVENS E ADULTOS
FoiorganizadaoutraturmadeEnsinoMédiopara
jovens e adultos, beneﬁciando 47 alunos com
aulas realizadas no período noturno na sede do
Programa, em parceria com o SESI - Modalidade
EDEP e ensino técnico de qualiﬁcação de Planejamento e Controle de Estoque pelo SENAI.

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM 5'S
Iniciado em 2015 via Sebrae, envolvendo as
seguintes lideranças e entidades do bairro
Quedas: Representante do Viver, 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, recebeu o apoio de funcionários da Aurora Alimentos
quevoluntariamenteaderiramedesenvolveram
as capacitações durante o ano inteiro de 2016.
Para o próximo ano, será implementado deﬁnitivamenteoPrograma5SnoViver,e será referência para toda a comunidade.

19

RÁDIO ESCOLA
Rádio Escola do Quedas foi implantada no ano de
2015 para qualiﬁcar o recreio escolar da E.B.M
MirianMeyerquefazdivisacomasededoPrograma Viver. A iniciativa entre o Programa Viver e a
Escola continua existindo e em 2016 iniciou-se a
construção do estúdio da Rádio, dentro da estrutura física da entidade. Para acessar: www.radioescoladoquedas.com.br

ÁREA TRANSFORMADA EM PRAÇA DE LAZER
Adiretoriaautorizouatransformaçãodaáreaexterna
do Programa Viver em praça de lazer e práticas esportivas. E a Prefeitura através dos serviços urbanos,
investiu na colocação de academia de ginástica ao ar
livre,brinquedosnoplaygroundeiluminaçãonoturna
naquadradeareiaecampodefutebol.Localqueagora
ﬁca aberto para o acesso da comunidade do Quedas do
Palmital. Durante todo o ano de 2016, o espaço foi
utilizado pelas famílias do bairro e região, que desde
então receberam mais este benefício, graças a
parceriaentrePoderPúblicoeSociedadeCivil.
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CONSEG SUL
OConselhoComunitáriodeSegurança-CONSEG
SUL, que foi reativado em 2014 dentro dos trâmites legais da Secretaria de Estado da Segurança
Pública/Diretoria de Segurança do Cidadão, deu
continuidade em sua atividade durante o ano de
2016 e contou com o envolvimento de representantes do Programa Viver, além dos moradores
da região Sul da cidade de Chapecó. A base da
Polícia Militar que foi construída anos atrás pela
comunidadeeoProgramaVivercomaatuaçãodo
CONSEG SUL e o apoio da Prefeitura Municipal e
Estadual, se tornou a Base de Controle das
Câmeras de Monitoramento e Vigilância da
região Sul do Município de Chapecó.(SC). O ato de
posse da diretoria eleita do CONSEG SUL, mandato 2016/2017 foi realizado no Viver.

REUNIÃO AURORA
Foram realizadas de maneira voluntária, em dias
diferentes, no período noturno, 03 reuniões
educativas pelos funcionários da Aurora com os
temas:orçamentofamiliar,reciclagemeprograma 5S, beneﬁciando as famílias dos usuários da
entidadeemoradoresdoBairroQuedasdoPalmital.
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GRUPO DE MULHERES E MÃES
O Grupo foi motivado a se organizar através da
AssistenteSocialePsicólogaVoluntáriadaentidade
que buscaram parceria junto ao CRAS, visando
oportunizar um espaço de convivência comunitária
para um trabalho psicossocial, através dos seguintes proﬁssionais que fazem também o acompanhamento social: Assistente Social, Psicóloga, EducadoraSocialeInstrutoradeArtesanato.Osencontros
do grupo continuaram acontecendo nas quintasfeiras à tarde, das 14h às 17h, onde elas participaram
de dinâmicas educativas e psicoterápicas, palestras e discussões sobre temáticas do interesse do
grupo como: família, sexualidade, autoestima,
direitos sociais/como acessar e aula de artesanato
viabilizado pela Instrutora de Artesanato via CRAS.
AAssistenteSocialeaPsicólogasãoasproﬁssionais
responsáveis pelo trabalho psicossocial realizado
com o grupo, desenvolvendo atividades coletivas e
comunitáriasemediaçãodosprocessosgrupais.

CURSO DE INFORMÁTICA
Curso de informática básica e avançada para
adultos, em parceria com a Uninfo Sistemas, foi
desenvolvido também durante este ano e uma
turmaconseguiuconcluirerecebeuocertiﬁcado
deconclusão.
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O monitoramento e avaliação do trabalho são realizados de maneira
contínua e sistemática pela equipe técnica da entidade e pelos proﬁssionais parceiros, em uma análise coletiva. 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.
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- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento
ou reincidência;
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais;
- Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;
- Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;
- Qualiﬁcação da produção social das crianças e adolescentes
por intermédio da interação entre teoria e prática e da articulação entre os saberes sistematizados, acadêmicos e populares;
- Desenvolver as aquisições motoras, despertar aos usuários a
motivação, inclusão social, cooperação e outras características
entendidas como relações sociais.
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Aniversariantes do mês
Festa mensal, em comemoração
aos aniversários das crianças e
adolescentesdoProgramaViver.

Festa de Páscoa
A tradicional FESTA DE PÁSCOA
aconteceu em meio a muita alegria
para as crianças e adolescentes do
Programa Viver, com lanches especiais e refrigerantes, música e distribuição de presentes para todos,
entreguespelocoelhinhodapáscoaa
partir de doações de padrinhos e
madrinhas.
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Dia da Mulher
Homenagem ao Dia Internacional da
Mulher, com palestra motivacional
pela Fundação Aury Bodanese e jantar
com o Grupo de Mulheres e Mães do
Viver.

Chá de Dia das Mães
Na programação houve palestra sobre
autoestima com Roberta Schwatz,
tratamento de beleza Mary Kay com a
diretora de vendas Rosiclei Voicolesko,
sorteio de brindes e chá com delicioso
coquetel;

Atividades Educativas
Oferecidas às crianças através do
Programa Pró-Saúde da Unochapecó.
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Dia das Crianças
Organizada e realizada através dos
voluntários da Aurora no espaço SER
AURORA, contou com a distribuição de
lanches, música e brinquedos inﬂáveis
paraospequenos.

Natal da Família
A Festa do Natal da Família Viver realizada em parceria com voluntários,
que são funcionários da Aurora Alimentos e contemplou mais de 600 pessoas,
envolvendo familiares das 90 crianças e
adolescentes, com apresentações
artísticas e culturais, música, lanches e
o tradicional Papai Noel - que distribuiu
brinquedos, doces e cestas básicas aos
presentes.
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Feira de roupas usadas
com renda para o Serviço
de Convivência

Café da manhã de Lançamento
e almoço do 9º Boi no Rolete em
parceria com a Fundação Aury
Bodanese

28

DO SERVIÇOE DA ENTIDADE EM 2016:
- Renovação e ampliação das parcerias e convênios devido à credibilidade da
entidade e do Serviço;
- Realização do trabalho de maneira continuada, conforme é previsto para as
entidades de assistência social;
- Serviço está atingindo seus objetivos e vem ampliando o vínculo com as
famílias e a comunidade em que está inserido, além de realizar ações conjuntas com a rede de proteção social e demais políticas públicas;
- O Serviço de Convivência conseguiu atender em regime de colônia de férias
durante o recesso escolar;
- Empresas mantiveram as doações de cestas básicas, as quais foram repassadas como auxílios emergenciais para famílias em situação de vulnerabilidade econômica;
- Reformas realizadas no espaço físico da entidade;
- Revitalização da área externa, do Playground e do Campo de Futebol Suíço
por voluntários da Aurora, sem ônus para a entidade.
- Iniciada a ampliação do espaço físico da entidade em mais de 285 m2;
- Fortalecimento do Grupo de Mulheres e Mães do Programa Viver;
- Participação da equipe técnica mensalmente das reuniões de diretoria;
- Aumentou a participação das famílias em reunião de pais e mães do Programa Viver e em eventos relacionados aos seus ﬁlhos;
- Recebimento do Certiﬁcado de Entidade de Responsabilidade Social de 2016
na Assembléia Legislativa de Santa Catarina (ALESC), em Florianópolis;
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· RAIA – Rede de Atendimento a Infância e Adolescência - abrangência CRAS
Palmital;
· PRÓPAZ – Programa de Combate e Prevenção da Violência na Região Leste
do Município, como forma de contribuir com a experiência de dois anos de
realização no Quedas do Palmital;
· Capacitação do Programa do 5S com o Sebrae e Aurora;
· Reuniões de capacitação da CPMA (Central de Penas e Medidas Alternativas)
no Fórum da Comarca de Chapecó;
· Jornada Inovação e Competitividade da Indústria Catarinense (Eixo Santa
Catarina Mais Educação) – Promoção FIESC
· CONSEG SUL (Conselho Comunitário de Segurança) região Sul do Município;
· Capacitações realizadas pelo SESI Mesa Brasil;
· Comissão Gestora do Projeto Farroupilha – Tradicionalismo a serviço da vida;
·Eleição CMDCA (Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente);
· Torneio Atleta do Futuro de futebol de campo;
· Audiência do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) onde foram
apresentados os Serviços Sócioassistencial);
· Capacitação em Captação de Recursos ﬁnanceiros para ONGs, realizado no
Hotel Lang via Instituto Filantropia;
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Conheça nossos mantenedores:
Giacomelli
Gustavo
Agliardi
O Programa mantém termo de colaboração com a Prefeitura Municipal de Chapecó
que repassa recursos mensais (auxiliam no pagamento das despesas de
manutenção dos serviços prestados pela entidade).
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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
- Voluntários anônimos

O Programa Viver agradece a cada apoiador, parceiro, voluntário e incentivador que contribui para as realizações de nossa
entidade no ano de 2016.
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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.

$

CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Elaboração de projetos de captação de recursos ﬁnanceiros visando
qualiﬁcar o Serviço e implantar uma paniﬁcadora e uma confeitaria.
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VIVER
Término da ampliação de 285 metros quadrados da estrutura ﬁsíca da
entidade.

REALIZAÇÃO DA 10ª FESTA BOI NO ROLETE
Realização d 10º Boi no Rolete do Programa Viver em parceria com a
Fundação Aury Bodanese;

PROGRAMA 5S
Implantação do Programa 5S na entidade e nos espaços públicos do bairro
junto com a comunidade.

PRODUTO SOCIAL
Implementação da produção do Produto Social do Viver.

AMPLIAÇÃO DA OFERTA
-Oportunizar novas oﬁcinas educativas aos usuários;
-Ampliação das ofertas de serviços nas ações complementares;
-Oportunizar o ingresso de novos usuários ao Serviço.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA VIVER 2016
1 - Base de Cálculo

2016 Valor (Mil reais)

2015 Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL)

387.419

243.654

Resultado operacional (RO)

178.462

35.577

Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos
Alimentação

145.610

Encargos sociais compulsórios

Valor (mil)
0

65.977

% sobre
% sobre RL
Valor (mil)
0,00%
0,00%
0

% sobre
% sobre RL
0,00%
0,00%

29.459

20,23%

7,60%

15.593

23,63%

6,40%

Previdência 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 desenvolvimento proﬁssional

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Creches ou auxílio-creche

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Participação nos lucros ou resultados

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Outros

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Saúde e saneamento

29.459
20,23%
7,60%
15.593
23,63%
6,40%
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
8.670

4,86%

2,24%

6.350

17,85%

2,61%

22.350

12,52%

5,77%

17.280

48,57%

7,09%

9.480

5,31%

2,45%

7.480

21,02%

3,07%

Esporte

21.650

12,13%

5,59%

12.350

34,71%

5,07%

Combate à fome e segurança alimentar

35.740

20,03%

9,23%

11.048

31,05%

4,53%

0

0,00%

0,00%

0

97.890

54,85%

25,27%

54.508

481

0,27%

0,12%

Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com a
produção/ operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos
externos
Total dos investimentos em meio ambiente

1.218

0,00%

0,00%

153,21%

22,37%

3,42%

0,50%

98.371
55,12%
25,39%
55.726
156,64%
22,87%
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Quanto ao estabelecimento de “metas
( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75%
anuais” para minimizar resíduos, o consumo
( ) não possui metas ( x ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a
em geral na produção/ operação e aumentar
( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%
100%
a eﬁcácia na utilização de recursos naturais, a
empresa
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5 - Indicadores do Corpo Funcional

2016
6

Nº de empregados(as) ao ﬁnal do período

2015
3

Nº de admissões durante o período

5

Nº de empregados(as) terceirizados(as)

5

3
4

Nº de estagiários(as)

12

14

Nº de empregados(as) acima de 45 anos

1

1

Nº de mulheres que trabalham na empresa

5

3

100,00%

100,00%

0

0

0,00%

0,00%

0

0

% de cargos de cheﬁa ocupados por
mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de cheﬁa ocupados por
negros(as)
Nº de pessoas com deﬁciência ou
necessidades especiais
6 - Informações relevantes quanto
ao exercício da cidadania
empresarial
Relação entre a maior e a menor
remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais
desenvolvidos pela empresa foram deﬁnidos
por:
Os pradrões de segurança e salubridade no
ambiente de trabalho foram deﬁnidos por:

2016 Valor (Mil reais)
685

(X ) direção e
gerências

(X ) todos(as)
(X ) direção e
empregados(a
gerências
s)

( ) todos(as) +
Cipa

( ) direção

A previdência privada contempla:

( ) direção

A participação dos lucros ou resultados
contempla:

(X ) direção e
gerências

( X ) todos(as)
empregados(a
s)

(X ) todos(as)
(X ) direção
empregados(a
e gerências
s)

( ) todos(as) +
Cipa

( ) direção

( ) segue as (X ) incentiva e
normas da OIT
segue a OIT

( ) não se
envolverá

( ) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(a
s)

( ) direção

( ) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(a
s)

( ) direção

( ) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(a
s)

( ) direção

( ) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(a
s)

( ) não são
considerados

( X ) são
sugeridos

( ) não serão
( ) são exigidos considerado
s

(X ) são
sugeridos

( ) serão
exigidos

( ) não se
envolve

( ) apóia

(X ) organiza e
incentiva

( ) não se
envolverá

( ) apoiará

(X ) organiza e
incentiva

no Procon
____00___

na Justiça
___00____

2

no Procon
__00_____

na Justiça
___00____

no Procon
_______%

na Justiça
_______%

100

no Procon
_______%

na Justiça
_______%

Número total de reclamações e críticas de
consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou
solucionadas:

0
(X ) todos(as)
empregados(a
s)

( ) não se
envolve

Quanto à participação de empregados(as)
em programas de trabalho voluntário, a
empresa:

422,7

0

Quanto à liberdade sindical, ao direito de
negociação coletiva e à representação
interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

Na seleção dos fornecedores, os mesmos
padrões éticos e de responsabilidade social e
ambiental adotados pela empresa:

Metas 2015

100

( ) seguirá as (X ) incentivará
normas da OIT e seguirá a OIT

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):

Em 2016

Em 2015

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

___% governo
___% colaboradores(as)
___% governo
___% colaboradores(as)
___% acionistas ___ % terceiros ___%
___% acionistas ___ % terceiros ___% retido
retido
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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
Marili Curti
Sônia Lohmann
Elisiani Schmidt Sanches
Cleonice Pinto Giacomoni
Anaí dos Santos
Giovana C.S. Sanches
Roseli Braga
Ana Paula Gonçalves
Orlando Villa Sanches

Coordenadora
Assessora Técnica
Assistente Social - Resp. Técnica
Psicóloga
Monitora Social
Aux. Administrativa e Inst. Dança Gaúcha
Cozinheira
Aux. de Limpeza
Inst. Banda de Fanfarra
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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

