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25 anos transformando
histórias
O Programa Viver desenvolve atividades no âmbito social há 25 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 Assembléia de Fundação foi criado o
Programa Viver Ações Sociais, CNPJ nº 18.034.689/0001/30, continuando a ter como ﬁnalidade a
prestaçãodeserviçosdeassistênciasocialsemalojamento.
OProgramaViverAçõesSociaiséumaentidadesemﬁnslucrativos,declaradodeUtilidadePública
atravésdaLeiMunicipalnº6.421/13,LeiEstadualnº16.57423/12/14quetemporprincipalobjetivoo
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários, formação para a
participação da cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentesde6a15anos,apartirdosinteresses,demandasepotencialidades.

NOSSA MISSÃO
“Promover o acesso aos direitos sociais do indivíduo, especialmente crianças e adolescentes em
situaçãoderiscosocialeoupessoal,visandoofortalecimentodosvínculosfamiliaresecomunitários oportunizando a convivênciasocialeoseudesenvolvimentointegral"
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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 cresceu
chegandoaolimitede100crianças.
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).
Conservação do registro no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA; Conclusão da ampliação física de
285m2; Recebeu novamente a Certiﬁcação de Responsabilidade Social 2017 pela ALESC;
Beneﬁciado com o Edital da Cargill - Projeto Pão para Viver, que consiste na implantação de uma
paniﬁcadora e a oferta de Curso de Paniﬁcação e Confeitaria para 120 jovens e adultos em 2018.

nossa ESTRUTURA
O Programa Viver possui uma área de terra de 5.000 m² em termo de comodato com a Prefeitura
Municipal de Chapecó, com 785m² de área construída onde 285m2 foi concluída este ano de 2017.
Nesse espaço disponibiliza 12 (doze) salas de apoio, 01 cozinha equipada, 01 dispensa de alimentos
e de utencílios domésticos, mais o salão principal com 150m2 para o desenvolvimento das atividadescoletivasecomunitárias,instalaçõessanitáriascontendo06banheirosdivididosemfeminioe
masculino, 02 banheiros adaptados para pessoas com deﬁciências, 01 banheiro para funcionários, bem como toda parte de mobiliário necessário (mesas, cadeiras, armários, quadros negros, 16
computadores conectados com internet, 03 televisores, 01 data show, 04 climatizadores, um
elevador para acesso de pessoas com deﬁciências. Possui materiais socioeducativos: artigos
pedagógicos, culturais e esportivos; Na área externa a Organização disponibiliza playground,
acadêmiaaoarlivre,quadradeareiaecampodefutebolcomiluminaçãonoturna,alémdesalapara
o gás e lavanderia. Possui câmaras de vigilância na área interna e externa com vigilância 24horas.
Não possui veículo próprio. A estrutura externa possui acesso para que os moradores do bairro
utilizemcomoáreadelazerjáquenãoexisteumapraçanobairro.
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DIRETORIa
Mandato 2017-2019
O Programa Viver Ações Sociais é administrado por uma diretoria composta de 12
pessoas que desenvolvem suas atribuiçoes voluntariamente por dois anos. A
atual diretoria foi eleita e emposada dia 27/03/2017 no ato contou inclusive com a
presençadoPrefeitoMunicipalLucianoBuligon.A diretoriarealizasuasreuniões
ordinária de maneira bimestral e extraordinarimente sempre que necessário
como por exemplo para a elaboração dos Planos de Ações das promoções tradicionais para captação de recursos ﬁnanceiros e este ano foram: 1ª Pizza do Viver, 2ª
FeijoadaSolidáriodoNCDemproldoProgramaVivere10ºBoinoRolete.
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EQUIPE
Em 2017, a equipe de trabalho foi composta por: 01 Coordenadora; 01 Assistente social; 01 Psicóloga; 01 Monitora
social; 01 Auxiliar administrativa; 01
Cozinheira; 01 Auxiliar de limpeza; 01
Instrutor de banda; 02 Instrutores de
oﬁcinas;02Funcionáriosvoluntáriosda
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/SecretariaMunicipaldeCultura.

OBJETIVO GERAL
Constituir um espaço de convivência saudável ao desenvolvimento das crianças e
adolescentes,formaçãoparacidadania,promoçãodoprotagonismoedaautonomiadosmesmos,apartirdosinteresses,demandasepotencialidadesdessafaixa
etária de 06 a 15 anos, visando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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. Estimular o desenvolvimento de potencialidades habilidades, talentos e
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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FORMA DE
ACESSO
A participação no Programa é realizado 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. E a contrapartida das famílias é
participardasreuniõestemáticascomaequipetécnica.
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MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO
O monitoramento e avaliação do trabalho são realizados de maneira contínua e sistemática pela equipe técnica da entidade e pelos proﬁssionais
parceirosemumaavaliaçãocoletiva.Aparticipaçãodosusuáriosnaelaboração, execução e avaliação do serviço ocorre através das aulas, caixa de
sugestões e através da participação no Conselho de Pais e Amigos do ProgramaViver.
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS
a)Capacidadedeatendimento:
120 crianças e adolescentes com idade de 06 a 15 anos, no ensino formal e oriundas
de famílias em situação de vulnerabilidade social e preferencialmente de abrangênciadoCRASSeminário.
b)Públicoatendido:
Foram atendidas 58 crianças de 6 a 10 anos e 62 adolescentes de 11 a 15 anos envolvendo90famílias.
c)Abrangênciaterritorial:
Municipal – Preferencialmente usuários territorialmente referenciados pelo
CRAS Seminário que corresponde a região sul do município de Chapecó abrangendooBairroQuedasdoPalmitalondeestalocalizadooProgramaViverebairros
adjacentes, Palmital dos Fundos, Acesso ao Aeroporto, Loteamento Dom José
GomesnoUniversitárioentreoutros.
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS e suas
atividades
VisandogarantiracontinuidadedoServiçoeaprimorarasatividadesdoServiçode
Convivência(MatutinoeVespertino)edasaçõescomplementaresparaasfamílias
e comunidade (noturno) foram consolidadas neste ano as seguintes parcerias:
Prefeitura Municipal (SEJEL,SEASC,SECUL), com as Universidades
(UNOCHAPECÓ, UNOPAR, UFFS,IFSC, UCEFF, UNOESC), SESI e SENAI e EmpresasChapecoense.
A equipe técnica, a diretoria e os parceiros conseguiram organizar um Cronograma de atividades educativas, culturais, esportivas e lúdicas que foram desenvolvidas gratuítamente durante o ano no Serviço de Convivência conforme havia sido
previstonoPlanodeAçãode2017eapresentadasaseguir.
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oficina de artesanato
em madeira e restauração
de móveis
Foram oferecidas semanalmente para 41 adolescentes visando a aprendizagem de oito técnicas de restauração de móveis de madeira podendo futuramente em uma proﬁssão e ou renda para os adolescentes. Está oﬁcina foi
oferecida somente para os adolescentes nas quartas-feira de manhã através da Instrutora Luciana Nunes Souza.

10

oficina de artesanato
em papel, tecido e
scrapbook
Esta oﬁcina foi realizada nas quartas-feiras para 15 adolescentes somente no
períodomatutinosobaresponsabilidadedavoluntáriaaProfessoraRenataWink.
Nesta oﬁcina os alunos aprenderam técnicas básicas de Scrapbook: recorte,
colagem,encadernamento,ﬂoresdepapel.Aprenderamtambémsobremedidas
esquadro, palete de cores, uso de instrumentos (estilete, régua e furadores).
Aprenderam nesta oﬁcina diversas dobraduras em papel e caixas trabalhadas. A
turma de alunos chegaram a participar de uma exposição de artesanato a convite
do Grupo da Casa Magnólia, foi uma experiência educativa com o trato com o
público.
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BANDA DE FANFARRA
Expressão através da música

A Banda de Fanfarra do Programa Viver e EBM Mirian Meyer se desenvolve com um instrutor contratado
pela entidade Orlando Villa Sanches, através da exposição teórica sobre música e a prática com instrumentosmusicais.AmaioriadosinstrumentosmusicaisforamrecebidosemdoaçãodaBandaMarechal
Bormann e outra parte foram cedidos pela EBM Mirian Meyer. A manutenção e a conservação dos
instrumentos são realizadas pelo Programa Viver. O instrutor realizou as suas aulas uma vez por
semana na quarta-feira: no período matutino com os adolescentes e no período vespertino participaramascrianças.Estábandaensaiouoanotodoeseapresentounosseguinteseventos:FamílianaEscola
do Quedas Evento Céu Aberto no Bom Pastor na Região Leste,Dia do aniversário do municipio de
Chapecó,Desﬁlecivícode7desetembro2017eCafédaManhãdoNCDnoProgramaViver.
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CIDADANIA
ATIVA
A Oﬁcina de Cidadania Ativa foi planejada para garantir um momento especíﬁco semanal nas
sextas- feira, para um trabalho psicossocial com os adolescentes. São responsáveis por essa
oﬁcina a psicóloga Luciana Cunha e a assistente social Elisiani Sanches. Que através de palestras
educativas, rodas de conversas e dinâmicas psicoterápicas abordam diferentes temáticas
reﬂexivas acerca da realidade contemporânea; as diferentes formas de violências; os direitos e
deveres do cidadão conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal;
sexualidade (prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce); Prevenção
dousodedrogaseálcool;Orientaçãoproﬁssionalincluindoestimuloaelaboraçãodedocumentação pessoal; Gestão Ambiental etc. Abrangendo os 120 usuários do Serviço de Convivência e
FortalecimentodeVínculosdoProgramaViver.
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PROJETO ATLETA DO FUTURO
Escolinha de Futebol de Campo e Tênis de Mesa

A Escolinha de Futebol de Campo aconteceu
duas vezes por semana nas terças e quintasfeira dentro do Projeto Atleta do Futuro da
Secretaria de Juventude Esporte e Lazer sob
a responsabilidade da professora de educaçãofísicaCamilaSkonetzky.

A Oﬁcina de Tênis de Mesa aconteceu
uma vez por semana nas terças-feira e
envolveu 45 crianças e adolescentes
deste Serviço de Convivência sob a
responsabilidade de um professor de
educação ﬁsíca Robson (Tocha) cedido
pela Secretaria de Juventude Esporte e
Lazer da Prefeitura Municipal dentro do
ProjetoAtletadoFuturo.
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PROJETO ATLETA DO FUTURO
Escolinha de Judô

A Oﬁcina de Judô foi desenvolvida duas vezes por semana, nas terças-feiras e quintasfeiras,tendocomoresponsáveloinstrutorThiagoMassenadisponibilizadopelaSecretaria de Juventude Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal dentro do Projeto Atleta do
Futuro. Abrangeu 38 alunos sendo crianças e adolescentes. As aulas oportunizaram o
conhecimento teórico e prático sobre esta modalidade esportiva e garantiu a inclusão
social pelo esporte além de auxiliar no desenvolvimento físico e psiquico e comportamental dos usuários. Inclusive 07 atletas que se destacaram na modalidade foram
levadosparaumCampenonatoRegionaldeJudoemConcórdia(SC).
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PROJETO ATLETA DO FUTURO
Oﬁcina de Taekwondô

A Oﬁcina de Taekwondo foi desenvolvida duas vezes por semana nas terças-feira e
quintas-feira sob a responsabilidade da professora de educação ﬁsíca Camila Skonetzky
cedida pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer dentro do Projeto Atleta do Futuro.
Abrangeu 92 crianças e adolescentes e visou expandir o conhecimento teórico e prático
desta modalidade esportiva. Atletas do Taekwondo se apresentaram no Shopping Pátio
ChapecóapedidodoeventoMCFelizeapresentaçãodeTaekwondonoBBCriançaCEIMno
Universitário e no Café de Lançamento do 10º Boi no Rolete dia 12/09/17 evento tradicional
do Programa Viver. Ocorreu a participação na Copa Santa Catarina de Taekwondo com
conquistade2ºlugarnacategoria.
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CURSO DE INFORMÁTICA
BÁSICA E AVANÇADA

O Curso de Informática Básica e Avançada foi realizado em uma parceria entre o Programa Viver e a
UNOCHAPECÓ/Curso Ciência da Computação, onde o Programa Viver entrou com a sala de informática, com 25
computadores com internet, os usuários da assistência social, materiais didáticos e a UNOCHAPECÓ através do
Professor Sandro Oliveira com Graduação e Mestrado em Ciência da Computação e dois acadêmicos/bolsista em
Ciência da Computação desenvolveram as aulas dentro do Projeto de Inclusão Digital. As aulas de 1h30min foram
realizadas uma vez por semana nas quintas- feira, no período da manhã em duas turmas de 20 adolescentes cada
uma.Enoperíodovespertinocomtrêsturmasdecriançassendoqueduasturmassãocompostaspor15alunoseuma
de20alunos.
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PROJETO FARROUPILHA
Tradicionalismo a serviço da vida

OProjetoFarroupilhatradicionalismoaserviçodavidacontinuasendodesenvolvidonesteServiço
de Convivência como instrumental de inclusão social e resgate da cultura gaúcha desde 2014. A
instrutoradedançacontratadapelaentidadeGiovanaSanchesfoiaresponsávelpelas40crianças
que aprenderam a cultivar os costumes da cultura gaúcha e especialmente as danças tradicionalistas. Práticas de convivência com a tradição gáucha foram estimuladas inclusive visita ao CTG
Indio Condá com palestra e apresentações artisticas intercaladas entre as invernadas. A invernada do Projeto Farroupilha do Programa Viver foi convidada e se apresentou no ano de 2017 na
Semana Farroupilha na EBE Marechal Bormann, no Frigoriﬁco Aurora, na UFFS Universidade
Federal Fronteira Sul e no Shopping Pátio Chapecó garantindo assim a inclusão social através da
cultura gaúcha. O Projeto também se apresentou no Evento da Prefeitura Céu Aberto na Efapi , no
ShowcomoGrupodosOsSerranos,NataldaSecretariadeEducaçãonoCentrodeEventos.
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PROJETO ARTE CIDADÃ
Oﬁcina de Dança Contemporânea e Violão

A Oﬁcina de Dança Contemporânea com a
Professora Camile Carvalho cedida pela
SECUL Secretaria Muncipal de Cultura do
Projeto Arte Cidadã foi desenvolvida para 41
inscritos,nasterçasparaosadolescentese
na sexta-feira a tarde para as crianças
abrangendo04turmas.

A Oﬁcina de Violão foi oferecida semanalmente para os 62 usuários que
demonstraram interesse, através do
professor João Corvalão cedido pela
SECUL Secretaria Municipal de Cultura
do Projeto Arte Cidadã. Os 15 violões são
da entidade e além dos usuários ﬁxos
foram propiciadas vagas para crianças
da comunidade que vem somente para
esta oﬁcina.
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oficina de teclado

Foram oferecidas aulas teóricas e prática semanalmente para 07 usuários da
entidade sob a responsabilidade da instrutora voluntária Letícia Schwartz em
doistecladossãodaentidaderecebidosemdoação.Oquelimitouaparticipaçãode
mais alunos. Os alunos receberam conhecimentos teóricos e práticos sobre
teclado contribuindo no despertar talentos os quais foram notados pelos presentesda1ªNoiteCulturaldoProgramaViver.
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oficina de xadrez

A Oﬁcina de Xadrez foi desenvolvida uma vez por semana nas sextas-feira
pelo instrutor voluntário Arthur Sanches que ensinou a modalidade para 50
crianças no período vespertino.
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rádio web quedas
do palmital
A Rádio Web, Quedas do Palmital foi idealizada pelo voluntário da Entidade Ciro Villa
Sanches e desenvolvida em parceria com a EBM Mirian Meyer, visando desenvolver a
oratóriadosusuáriosdoProgramaedosalunosdaEscola,bemcomopropiciarainformação aos ouvintes. Esteve em fase de organização a montagem do stúdio da Rádio Web
EscolaQuedasdoPalmitalnasededoProgramaViverenopróximoano2018serãodesenvolvidas atividades pertinentes a comunicação através do Rádio. Beneﬁciando no
minímo40adolescentes.
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PROJETO SORRISO
Um novo olhar na promoção da saúde

O Projeto Sorriso tem o enfoque na promoção de saúde, realizado através de parceria com a
Unochapecó,comaparticipaçãode6cursos(medicina,enfermagem,odontologia,ﬁsioterapia, educação física e nutrição) oportunizando a orientação e a saúde preventiva dos usuários
daEntidade.Foirealizadonassegundas-feiranoperíodovespertinoequartasesextasatarde
beneﬁciando 58 crianças. Quando necessários tratamentos dentários as crianças foram
levadas até os laboratórios odontológicos da Universidade com a autorização dos responsáveis sob a responsabilidade da monitora social da Entidade Anaí dos Santos. O curso de
Nutrição inclusive organizou uma visita para que os adolescentes pudessem conhecer e
cozinhar na cozinha industrial da UNOCHAPECÓ. O Projeto Sorriso atuou também no Grupo
deMulhereseMãesdoViverduranteosencontrosnasquintas-feiraatarde.
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oficina de tarefas e
economia doméstica
A Oﬁcina de Tarefas e Economia Doméstica foi implantada como uma alternativa nova
para estimular a autonomia e a independência no que tange as atividades domésticas
para os adolescentes. Sob a responsabilidade da instrutora Dirce Poppi os adolescentes
tiveramaoportunidadedeaprenderacosturarnamão,pregarboton,tricôeacozinhar.
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SEGURANÇA
ALIMENTAR

Cardápio balanceado
e duas refeições diárias

A Segurança Alimentar é um direito
básicoediariamenteforamoferecidos para os 120 usuários do Serviço,
duas refeições diárias totalizando
2.120refeiçõespormêsconfecionados pela cozinheira da Entidade. A
maioriadosalimentosfoiconseguida, através de doações da sociedade civil. Também através de doações de empresários, a assistente
social Elisiani Sanches repassou
cestas básicas para as famílias de
maneira emergêncial conforme a
necessidade e de acordo com ﬁcha
de recebimento da cesta. O SESC
Mesa Brasil contribuiu semanalmente durante o ano todo com a
doação de alimentos conforme a
dinâmicadeles.
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MOMENTOS DE LAZER
Muitas brincadeiras foram oferecidas para as crianças como alternativa de
garantirodireito de ser criança.
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Além das oﬁcinas educativas, culturais,
esportivas e lúdicas as crianças e adolescentes participaram de atividades que
foram realizadas em grupos psicossociais e em atendimentos socioassistencial.
Cada criança e adolescente foram acompanhados
sistematicamente
pela
assistente social Elisiani Sanches e
psicóloga Luciana Cunha no Serviço de
Convivência, na vida escolar e familiar
visandoagarantiadeseudesenvolvimento integral, bem como o acesso aos direitossociais.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS
EM DECORRÊNCIA
DO SERVIÇO
- 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;
- Desenvolvimento das aquisições motoras
- Despertou nos usuários a motivação, inclusão social, cooperação e
outras características entendidas como relações sociais.
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Visando o empoderamento, autonomia, autoestima,
ampliação de conhecimentos, valorização de talentos
e fortalecimento de vínculos familiares e comunitário
para as crianças/adolescentes/famílias
foi oportunizado:
·Troca de Faixa Taekwondo para 82 crianças do Programa Viver em parceria com o
Programa Verde Vida no Ginásio Escola
Parque Leonel Moura Brizola no bairro
BomPastor;

·Crianças e adolescentes de maneira
educativa, planejaram, confeccionaram
a decoração, ﬁzeram comidas tipícas e
realizaram a Festa Julina de 2017 no
Programa Viver, em dois momentos,
manhã os 40 adolescentes e tarde as 50
crianças. Dentro da oﬁcina de tarefas
domésticas contaram com a ajuda da
seguinte equipe: Instrutora da oﬁcina
Dirce Poppe, psicóloga Luciana Cunha,
monitorasocialAnaídosSantos.
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·48 Crianças participaram de uma aula ·Participaram da Palestra Educativa
sobre alimentação saudável pela equipe da “Escolhas” e Violência X Drogas 40 adolesCARGILLChapecó;
centes com o Cabo da Polícia Militar MarceloWanderval;

·Intercambistas em parceria com a AIESEC, ·Participaram 32 adolescentes da FACE
04 Mexicanos desenvolveram projetos 2017 – Feira de Ciências e Tecnologia nos
sociais de troca de culturas por 6 semanas pavilhõesdaEFAPI;
cada um, abrangendo de manhã 62 adolescentes e de tarde 58 crianças qualiﬁcando
aindamaisasatividades.
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·Atividade alusiva ao Dia Estadual de Com- ·Padrinhos oportunizaram que todas as 120
bate a Exploração Sexual Infantil sob a crianças e adolescentes do Programa Viver
responsabilidade psicóloga Luciana saboreassemolanchedoMCDonaldFeliz.
Cunha;

Visita Educativa do CEBRAC para ensinar a Na Copa Catarinense de Taekwondo que
confeccionar brinquedos com materiais aconteceu em Chapecó no ano de 2017 teve a
recicláveis.
participaçãode06atletas.
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·Visita de 20 menores aprendizes do SENAC Festa alusiva ao dia das crianças com
aconteceu por duas oportunidades para presentesdepadrinhos,lancheespecialfoi
realizada envolvendo todos os usuários do
umaintervençãofestivaeeducativa;
Serviço;

Cabelereiros
renomados
estiveram
cuidando dos cabelos das crianças e adolescentes em uma atitude voluntária o que
mexeu positivamente com o auto estima de
cadaum.Comaautorizaçãodospais.

Trabalho em grupo, com palestras temáticas, rodas de conversa, dinâmicas com
momentos com interação das famílias,
foram viabilizados durante o ano mensalmente sob a responsabilidade psicóloga e
assistente social e o instrumental de visita
domiciliar também foi realizado quando
necessário.
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1ª Noite Cultural da Família VIVER foi
realizada em um sábado de outubro 2017 e
contou com grande número de famílias.
Oportunidade em que as familias presentes puderam conhecer na prática os
talentos desenvolvidos nos seus ﬁlhos
através das oﬁcinas lúdicas, de cultura,
esporte e lazer. Durante a apresentação do
Projeto Farroupilha as crianças convidaram seus familiares para uma dança como
forma de integração e fortalecimento de
vínculos. Ao término do evento foi servido
para todos, um lanche (pizza, enroladinho
de salsicha e bolos) elaborado pelos
adolescentes que participaram no ano da
OﬁcinadeTarefasdomésticas.

Considerando a necessidade de estimular
educativamente os usuários do Serviço de
ConvivênciaeFortalecimentodeVínculos,a
cultura de bons atos para uma boa convivência, 54 crianças e adolescentes foram
presenteados com um passeio nas piscinas
da Estância das Águas no Distrito de Marechal Bormann. Este desaﬁo foi posto no
início do ano para todos que conseguissem
respeitar as regras de boa convivência que
foramconstruídascoletivamente.
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·AChapecoensenaSul-americanarecebeu ·Construção da tenda para contação de
a torcida organizada das crianças do estórias com as crianças dentro do espaço
ProgramaViver.Momentodeenvolvimento daentidadefoimomentolúdicoecriativo.
Durante o ano foram desenvolvidos dois Projetos
Sociais do Serviço Social da UNOPAR. Projeto
“Violência Sexual e Formas de Prevenção” abrangendo 40 adolescentes com a acadêmica Vera Lúcia
Dutra Martins e o Projeto “Garantia de Direitos do
ECA” pela academica Tatiane de Morais dos Santos
que de maneira lúdica contemplou 58 crianças em
duas turmas, ampliando o universo informacional
dos usuários do Serviço de Convivência;
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ComemoraçãodoNataldaFamiliaViverfoinovamenteumsucessodevidooenvolvimentodascrianças,adolescentes,dasfamíliasedacomunidade.Anoitefoiabrilhantadacom
apresentações artisticas, distribuição de presentes, doces, e cestas básicas pelo papai
noel.Todasasfamiliasforamfotografadasedepoiscadaumarecebeuasuafoto.Aceiafoi
feitapelosadolescenteseequipedoProgramaViver.

Confraternização de ﬁnal de ano entre a equipe de funcionários e a diretoria do Programa
Viver.Foirealizadauma maravilhosa noite festiva e de gratidão..
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grupo de mulheres
e mães do viver
NosencontrosdoGrupodeMulhereseMãesdoProgramaViverqueaconteceram
todasasquintas-feiraatardeforamabordadosassuntosdointeressedelascomo:
o papel social da mulher na sociedade, na familia e na escola; Depressão e Suicídio, Saúde da Mulher, Mediação Familiar, Empoderamento Feminino, Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenção a doenças relacionadas
ao mosquito Aedes Egypti, prevenção ao abuso sexual. Palestra com o Delegado
responsável pela Delegacia da Mulher foi oportunizada para garantia de direito a
informações sobre Violência Doméstica. O Grupo de Mulheres e Mães do ProgramaViverrealizouemdezembro,apromoçãodeumBingoCháparaarrecadaçãode
fundos para o caixa do grupo, o qual será utilizado no próximo ano para um passeio
deconfraternização.Alémdeumencerramentofestivo.
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mutirão de limpeza
do viver
Mutirãodelimpeza,embelezamentoeimplantaçãodahortasaudávelnoProgramaViver
foi realizado com a participação dos pais, mães, acadêmicos da Unochapecó e voluntários.GerandoumaparticipaçãoqualitativadafamiliasecomunidadedoProgramaViver.
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ações complementares no
período noturno em prol das
famílias e comunidade

Visando possibilitar a inclusão social através da
educação e qualiﬁcação proﬁssional de jovens e
adultos, das famílias e comunidades da região
sul da cidade, o Programa Viver oportunizou
novamente, este ano, aulas noturnas para 37
Jovens e Adultos de Ensino Médio em parceria
com SESI e Curso Técnico com o SENAI. Inclusive com aformatura10alunos.

Em parceria com a Uninfo Sistemas pelo
voluntário Marcos foi desenvolvido aulas de
informática para jovens e adultos nas quartas-feiras no período noturno. Se formaram
10 alunos na informatica básica e 10 na avançada.

AsreuniõesdoCONSEGSULforamrealizadas
no Programa Viver inclusive a eleição e posse
daúltimadiretoria.

18
24

EVENTOS realizados para
captação de recursos
Feira de Roupas
Feiraderoupasusadascomrendaparao
Serviço de Convivência foi realizado
durante o ano com apoio e trabalho
voluntário da equipe Grupo de mães e da
diretoria;

Lançamento Boi no Rolete
CafédamanhãdeLançamentodo10ºBoi
no Rolete do Programa Viver e a inauguração da ampliação dos 285m2 aconteceu no Programa Viver e contou com a
presença de amigos, autoridades e
imprensa.
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EVENTOS realizados para
captação de recursos
10º Boi no Rolete
Realização do 10º Boi no Rolete do
ProgramaViver,realizadoparamaisde1
milpessoas.

Feijoada Solidária NCD
2ª Feijoada Solidária do NCD em prol do
Programa Viver com entrega do cheque
do valor conseguido em um Café da
manhã no Programa Viver onde a Banda
de Fanfarra do Programa Viver e EBM
MirianMeyerseapresentou.
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ações, projetos e
atividades de impacto

Término da ampliação do espaço físico da entidade em mais de 285 metros quadrados.

28

ações, projetos e
atividades de impacto
Renovação e ampliação das parcerias e convênios devido a credibilidade da
entidadeedoServiço;

28

ações, projetos e
atividades de impacto

A chegada na Organização das 18 amigas voluntárias que carinhosamente são
chamadas de AS BOLACHETTIS por confeccionarem duas vezes ao mês bolachas deliciosas e venderem repassando o valor para auxiliar na manutenção do
ServiçodeConvivênciaeFortalecimentodeVínculos.

28

ações, projetos e
atividades de impacto

Ampliaçãodoquadrodeproﬁssionaiscontratados;

28

ações, projetos e
atividades de impacto

O Projeto de empoderamento e ampliação de vínculo com as famílias e a comunidadefoiumaprioridadeevemsetornandoumareferênciadentrodarededeproteçãosocialedemaispolíticaspúblicas;

28

ações, projetos e
atividades de impacto

O Programa Viver assumiu de apoiar o PROJETO DE FUTEBOL MARIA LEITE no
distrito Marechal Bormann de maneira continuada beniﬁciando 120 atletas
carentes. O apoio do Programa Viver visa a emancipação qualitativa deste Projeto
de Futebol que vem oportunizando a inclusão social através do futebol. E este ano
participou das reuniões de diretoria ajudou a realizar promoções de captação de
recursosbemcomoemeventosfestivoscomopáscoa,diadascriançaseNatal.

28

ações, projetos e
atividades de impacto

A Entidade a partir deste ano se tornou um ponto de estágio do Curso de Psicologia
daUNOCHAPECÓ;

28

ações, projetos e
atividades de impacto

Reconhecimento onde o Programa Viver Ações Sociais recebeu o Certiﬁcado de
Entidade de Responsabilidade Social de 2017 na ALESC,em Florianópolis;
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O PROGRAMA VIVER
É RESULTADO DE UMA
SOMA DE ESFORÇOS
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
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PROJETOS PARA 2018
Efetivação da Extenção da EBM Paulo Freire com o Ensino Fundamental de Jovens e adulto
períodonoturnonoprogramaViverconformemtratativasacordadasentreosenvolvidos;
LançamentoeimplantaçãodaproduçãodoProdutoSocialdoViver;
Implantação do Projeto Pão para Viver que consiste em montar uma Paniﬁcadora e oferecer
120vagasgratuítamentenoCursodePaniﬁcaçãoeConfeitariaatravésdeumaparceriacoma
FundaçãoCargill,SenaceSebrae.
ContinuaçãodaparceriadoSESIcomoEnsinoMédionoProgramaViver;
Implantar um Curso de Assistente Administrativo com 40 vagas em parceria com o SENAC
para jovens e adultos acioma de 14 anos que tenha concluido o Ensino Fundamental. No
períodonoturno;
Realização dos tradicionais eventos de captação de recursos: 2ª Pizza do Viver, 3ª Feijoada
doNCDe11ºBoinoRoletedoProgramaViver;
ParticipaçãodoEditaldaCargill2019;
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA VIVER 2017
1 - Base de Cálculo
2017 Valor (Mil reais)
Receita líquida (RL)
337.744
Resultado operacional (RO)
104.482
Folha de pagamento bruta (FPB)
179.130
2 - Indicadores Sociais Internos
Valor ( m il) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação
0
0,00%
0,00%
Encargos sociais compulsórios
34.673
19,36%
10,27%
Previdência privada
0
0,00%
0,00%
Saúde
0
0,00%
0,00%
Segurança e saúde no trabalho
4.998
2,79%
1,48%
Educação
0
0,00%
0,00%
Cultura
0
0,00%
0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional
0
0,00%
0,00%
Creches ou auxílio-creche
0
0,00%
0,00%
Participação nos lucros ou resultados
0
0,00%
0,00%
Outros
0
0,00%
0,00%
Total - Indicadores sociais internos
39.671
22,15%
11,75%
3 - Indicadores Sociais Externos
Valor ( m il) % sobre RO % sobre RL
Educação
0
0,00%
0,00%
Cultura
0
0,00%
0,00%
Saúde e saneamento
3.491
3,34%
1,03%
Esporte
0
0,00%
0,00%
Combate à fome e segurança alimentar
0
0,00%
0,00%
Outros
0
0,00%
0,00%
Total das contribuições para a sociedade
3.491
3,34%
1,03%
Tributos (excluídos encargos sociais)
76
0,07%
0,02%
Total - Indicadores sociais externos
3.567
3,41%
1,06%
4 - Indicadores Am bientais
Valor ( m il) % sobre RO % sobre RL
Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa
0
0,00%
0,00%
Investimentos em programas e/ou projetos externos
0
0,00%
0,00%
Total dos investim entos em m eio am biente
0
0,00%
0,00%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para
( ) não po ssui metas ( ) cumpre de 51a 75%
minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/
( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%
operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos
5 - Indicadores do Corpo Funcional
20XX
Nº de empregados(as) ao final do período
6
Nº de admissões durante o período
2
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
6
Nº de estagiários(as)
16
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
1
Nº de mulheres que trabalham na empresa
6
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
100,00%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
0
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
0,00%
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais
0

2016 Valor (Mil reais)

Valor ( m il) % sobre FPB
0
0,00%
29.460
20,23%
0
0,00%
0
0,00%
200
0,14%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
29.660
20,37%
Valor ( m il) % sobre RO
0
0,00%
0
0,00%
2.077
1,16%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2.077
1,16%
482
0,27%
2.559
1,43%
Valor ( m il) % sobre RO
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%

387.420
178.462
145.610
% sobre RL
0,00%
7,60%
0,00%
0,00%
0,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,66%
% sobre RL
0,00%
0,00%
0,54%
0,00%
0,00%
0,00%
0,54%
0,12%
0,66%
% sobre RL
0,00%
0,00%
0,00%

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

20XX-1
6
5
5
12
1
5
100,00%
0
0,00%
0
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA VIVER 2017
6 - Inform ações relevantes quanto ao exercício da
20XX Valor (Mil reais)
Metas 20XX+1
cidadania em presarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
665
685
Número total de acidentes de trabalho
0
0
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela
( ) direção
(X ) direção e
(X ) to do s(as)
( ) direção
(X ) direção e
( X ) to do s(as)
gerências
empregado s(as)
gerências
empregado s(as)
empresa foram definidos por:
Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de
(X ) direção e ( X ) to do s(as) ( ) to do s(as) + (X) direção e (X ) to do s(as)
( ) to do s(as) +
gerências
empregado s(as)
Cipa
gerências
empregado s(as)
Cipa
trabalho foram definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação
( ) não se
(X ) segue as
( ) incentiva e
( ) não se
(X ) seguirá as ( ) incentivará e
envo lve
no rmas da OIT
segue a OIT
envo lverá
no rmas da OIT
seguirá a OIT
coletiva e à representação interna dos(as)
( ) direção

A previdência privada contempla:
( ) direção

A participação dos lucros ou resultados contempla:
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos
e de responsabilidade social e ambiental adotados pela
Quanto à participação de empregados(as) em programas
de trabalho voluntário, a empresa:
Número total de reclamações e críticas de
consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):

( ) não são
co nsiderado
s se
( ) não

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências
(X ) são
sugerido s
( ) apó ia

envo lve

( ) to do s(as)
( ) direção
empregado s(as)
( ) to do s(as)
( ) direção
empregado s(as)
( ) são exigido s ( ) não serão
co nsiderado
s se
(X ) o rganiza e
( ) não
incentiva

envo lverá

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências
(X ) serão
sugerido s

( ) to do s(as)
empregado s(as)
( ) to do s(as)
empregado s(as)
( ) serão
exigido s

( ) apo iará

(X ) o rganizará e
incentivará

na empresa
00

no P ro co n 00

na Justiça 00

na empresa
00

no P ro co n 00

na Justiça 00

na empresa
100%

no P ro co n
_______%

na Justiça
_______%

na empresa
100%

no P ro co n
_______%

na Justiça
_______%

Em 20XX:

Em 20XX-1:

___% go verno
___% co labo rado res(as)
___% acio nistas ___ % terceiro s ___% retido

___% go verno

___% co labo rado res(as)

___% acio nistas ___ % terceiro s ___% retido
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
7 - Outras Inform ações
O PROGRAMA VIVER AÇÕES SOCIAIS BUSCA PRIMAR PELA TRANSPARENCIA, ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DIVULGANDO SEUS
DADOS E AÇÕES NO SITE: programaviver.org.br, BEM COMO NO FACEBOOK NA PÁGINA: @programaviveroficial.
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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
Sônia Lohmann
Elisiani Schmidt Sanches
Luciana Cunha
Anaí dos Santos
Giovana C.S. Sanches
Roseli Braga
Ana Paula Gonçalves
Orlando Villa Sanches

Coordenadora
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
Serviços de assistência social sem alojamento
CNPJ n. 18.034.689/0001-30
Registro CMDCA:001/2013 Registro CMAS nº 006/2014
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 6421 de 17/06/2013
Utilidade Pública Estadual – Lei nº 16.574 de 23/12/2014
Certiﬁcação de Entidade Responsabilidade Social SC 2016/2017

