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Dalai Lama

“Seja a mudança que você deseja ver no mundo.” 

Dalai Lama
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Mensagem do
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MENSAGEM D O PRESIDENTEMensagem do 
Presidente
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No ano em que comemoramos 10 anos de história, reforçamos nossa gratidão a
Deus, celebramos nossas conquistas e relembramos o longo caminho percorrido.

Atuar na promoção da dignidade faz parte do cotidiano do Instituto Casa Viva e
este Balanço Social, presta contas sobre as nossas ações e explicita a continuidade
dos avanços obtidos em uma década, no qual vivenciamos um período de
amadurecimento importante para a consolidação da nossa organização.

Desde sua fundação, a missão do Instituto de promover dignidade vem sendo
cumprida, acima de tudo, devido uma cultura organizacional voltada a enfrentar
desafios e a superar as incertezas da área social.

Para o futuro que nos espreita, temos como prioridade propiciar a
sustentabilidade necessária para que o Instituto Casa Viva tenha um crescimento
cada vez mais consistente, com base em nossa missão institucional e que nos
norteia a planejar, inovar e criar soluções que possibilitem uma melhor qualidade
de vida (em todos os sentidos) para as crianças e famílias impactadas por nossos
projetos sociais, alinhados com os desafios dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, traçados pela Agenda 2030 da ONU.

Fortalecer o crescimento sustentável da nossa organização é fundamental para
atingirmos os nossos próximos desafios. Para isso, temos a certeza que teremos o
apoio e o incentivo de doadores, empresas e instituições parceiras, o
engajamento e motivação de colaboradores e voluntários a somar conosco em
busca de uma efetiva transformação social.

Nossos esforços continuam em ampliar a promoção da dignidade, a qualidade das
nossas ações, investindo em tecnologias, capacitação e no desenvolvimento de
uma metodologia pedagógica.

A seguir conheça os nossos resultados referentes ao último ano. Temos a
satisfação de poder compartilhar essas informações com vocês.

Cordialmente,

Lindoval Teixeira Duarte

Presidente do Instituto Casa Viva.
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O Instituto 

Casa Viva

Fundado em 22 de junho de 2009, o Instituto Casa Viva é uma entidade sem fins
lucrativos, que começou a ser moldado dois anos antes, após o seu idealizador
Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, promover um Fórum de Conscientização
Social.

Este Fórum contou com a participação de várias autoridades, e a partir das
discussões levantadas, buscou-se junto a voluntários um trabalho de imersão - de
mais de quatro meses - para identificar as necessidades e principais anseios da
comunidade foco de sua atuação, a Vila João Lopes, na Zona Oeste do Rio de
Janeiro.

Tendo identificadas as carências sociais locais, houve a conclusão de que um
mecanismo eficaz para a busca da promoção da dignidade das pessoas seria por
meio da formalização de uma organização social. Assim, surgia o Instituto Casa
Viva, uma organização social sem fins lucrativos, religiosos ou político-partidários,
que há 10 anos utiliza a educação, esporte, arte, cultura e qualificação

profissional, como poderosas ferramentas de cidadania e transformação social,
desde a gestante ao idoso.

Ao longo dos anos, o Instituto foi se aperfeiçoando e desenvolveu o Programa
Integração, que reúne múltiplos projetos que visam contribuir por meio de
atividades socioeducativas com o processo de ensino-aprendizagem, a promoção
da saúde e bem-estar, atenção especial às gestantes e a primeira infância,
cidadania, trabalho em equipe e o autoconhecimento, ampliando a visão de
mundo dos usuários e proporcionando a compreensão de direitos e deveres como
cidadãos.

Desse modo, tanto se promovem ações para a valorização, participação e o
fortalecimento familiar do público-alvo, como para torná-los agentes
transformadores da sociedade. Todos os projetos sociais que fazem parte do
Programa possuem 5 eixos norteadores para suas ações pedagógicas. São eles:
Acolher, Atender, Suprir, Capacitar e Desenvolver.
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Diretriz

Institucional



M I S S Ã O

Promover a dignidade, acolhendo, atendendo, 
suprindo, capacitando e desenvolvendo 
comunidades em vulnerabilidade social na Zona 
Oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

V I SÃO

Ser referência internacional na construção 
e propagação de uma tecnologia social 

focada na família como estratégia para o 
desenvolvimento integral de comunidades. 

VALORES

Justiça social, confiança e respeito com a 

comunidade. 

12

Diretriz 

Institucional
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ONU

Agenda

2030



O Instituto Casa Viva tem consciência do seu papel e
relevância para a sociedade, na condição de organização social
sem fins lucrativos, religiosos ou político-partidários, que busca
incessantemente promover dignidade para seus usuários.

Dessa forma, ciente de que somente com o esforço e
engajamento coletivo é possível reduzir as desigualdades sociais
que assolam o Brasil e o mundo, o Instituto Casa Viva tem se
comprometido com as Metas do Milênio, propostas pelos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela
Organização das Nações Unidas (ONU), e por meio de ações e
projetos sociais alinhados à sua missão institucional, colabora
para a consecução desses objetivos.

ONU

Agenda 2030
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Onde

Estamos



Fonte: Dados extraídos do estudo ‘Infância e Violência: Cotidiano de crianças pequenas em favelas do Rio de Janeiro – PUC/RS.

21%
dos responsáveis não 

são alfabetizados.
53%

dos domicílios são 
chefiados por 

mulheres.

50%
das crianças até 8 anos

já viram adulto atirando 

com arma de fogo.
68%

das famílias possuem 

renda per capta de 

até meio salário mínimo.

Onde

Estamos

VILA JOAO LOPES



Linha do

Tempo



2006

Realização do 1º Fórum de 

Conscientização Social, 

patrocinado pela Igreja 

Batista Betânia.

2009

Fundação do Centro de 

Cidadania e Atividades 

Sociais – CCAS, OSC com 

foco na proteção social 

básica, voltada ao serviço 

de proteção e atendimento a 

família.

2007

Real ização da Anál ise 

Situacional para 

ident i f icação das 

necessidades e anseios 

da comunidade Vi la João 

Lopes e adjacências.

2010

Início dos pro je tos soc ia is  

e  parcer ias ins t i tucionais , 

por  meio do Programa 

Integração.  

2014

2013

Real ização de um estudo na Vi la João 

Lopes, com a temática ‘ Infância e 

Violência: Cotidiano de cr ianças 

pequenas em favelas do RJ’ .  Este estudo, 

que deu origem a um relatór io de pesquisa, 

foi  f inanciado pela Fundação van Lee e 

real izado pela PUC-RS, com apoio da 

Central /PUC-Rio e do Casa Viva.

2014
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Linha  

Do Tempo

Linha 

do Tempo

Implementação da nova 

identidade visual. 

Criação dos pilares 

norteadores do Instituto: 

acolher, atender, suprir, 

capacitar e desenvolver. 

Alteração no nome fantasia 

do então Centro de 

Cidadania e Atividades 

Sociais – CCAS, para 

Instituto Casa Viva – ICV.



2016

Início do Programa de 

Voluntariado.

Inauguração do 

Instituto Casa Viva 

Kids.

2018

Início do Primeira 

Infância, projeto 100% 

incentivado por 

doações via pessoas 

físicas. 

2015

Novo Diagnóst ico 

Social  na Vi la João 

Lopes, comunidade 

foco de atuação do 

Inst i tuto.

2017

Lançamento da 

Campanha ‘Como 

Seria?’, em prol do 

projeto Primeira 

Infância.

2018

1ª Autoaval iação da 

Gestão do Inst i tuto.

2019

10 anos do 

Inst i tuto Casa Viva.

Linha  

Do Tempo

Linha 

do Tempo
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Nossos

Números



Nossos 

Números

Famílias atendidas no geral

Usuários dos serviços

Atendimentos sociais

Atendimentos jurídicos 

Atendimentos psicológicos

1.190 

399 

2.974

180

48 

Mais buscados:

Programa

de Assistência  
Social

Total de 

Atendimento:

4.791

ONGs parceiras (receberam doações alimentos)

Voluntários engajados em ações diversas

Kit enxoval para gestante e bebê

Roupas, móveis e outros itens doados (bazar) 

32 

1.334 

11

6.687
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Nossos

Números

Programa

de Assistência  
Social

Total de 
Alimentos:

43.324,18

Alimentos recebidos

Alimentos doados 

Cestas básicas distribuídas

43.824,18 kg 

43.324,18 kg 

1.519

Mais buscados:

22BALANÇO SOCIAL 2019



(NAC)

Núcleo de 

Atendimento

Comunitário



NAC

É a porta de entrada para atenção ao

público-alvo que busca os serviços do

Instituto Casa Viva.

Por meio de uma equipe

multidisciplinar, as famílias que residem

na comunidade Vila João Lopes,

recebem o acolhimento adequado e a

escuta ativa de profissionais do serviço

social, pedagogia, psicólogia ou

jurídico, seja para matrícula ou para

questões sociais diversas, por exemplo,

recebimento de cestas básicas.

Além disso, o NAC atua de forma

articulada com as escolas públicas do

entorno do Instituto, com as

Coordenadorias Regionais de

Educação – CRE, com os Centros de

Referência de Assistência Social –

CRAS, com as redes de atenção à

saúde, bem como com lideranças

comunitárias.

O objetivo é a troca de informações e

percepções sobre o desempenho

escolar das crianças e adolescentes, a

promoção da saúde e do bem-estar,

além de consolidar uma importante

parceria com núcleos fundamentais

para a formação dos nossos usuários: a

família, a escola e a comunidade.

Desta forma, buscamos contribuir para

o alcance dos ODS 1, 2, 3, 10, 16, e 17

da Agenda 2030.

2.974
Atendimentos

Sociais

48
Atendimentos

psicológicos

399
Famílias nos 

Proj. Sociais

791
Plantões

Sociais

180
Jurídicos
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Programa

Integração



Projeto

Primeira Infância

0 – 6 anos

Atende gestantes, mamães e bebês e

crianças de 3 a 6 anos e 11 meses. O

projeto visa contribuir com o

desenvolvimento integral da criança

durante a primeira infância, por meio de

atividades educacionais em um

ambiente que proporcione referências

positivas, visando que a mesma alcance

seu melhor potencial. Para garantir um

atendimento individual para cada faixa

etária, foram elaborados três espaços

específicos para o Primeira Infância:

Espaço Gestante - Tem como objetivo

garantir uma gestação segura para a

gestante e o bebê, orientando futuras

mamães sobre os riscos e toda atenção

necessária em uma gravidez, a realizar

o pré-natal e a adotar um estilo de vida

mais saudável, proporcionando seu

bem-estar. Busca-se o acolhimento e o

acompanhamento da criança ainda na

barriga da mãe. Entre as atividades

desenvolvidas: shantala, rodas de

conversa, nutrição e psicologia.

Espaço MãeBaby - Tem como objetivo

fortalecer o vínculo materno entre a

mamãe e o bebê, suprindo suas

necessidades fisiológicas e emocionais.

Entre as atividades desenvolvidas:

shantala, rodas de conversa, dança

materna e massagem relaxante.

Espaço Criança - Tem como objetivo o

desenvolvimento integral da criança.

Entre as atividades desenvolvidas:

educacionais, psicomotoras, além de

música, jogos, entre outros.

O Primeira Infância também mantém

uma constante e eficaz articulação com

as escolas públicas do entorno do

Instituto, com as Coordenadorias

Regionais de Educação – CRE, com os

Centros de Referência de Assistência

Social – CRAS, com as redes de

atenção à saúde, bem como com

lideranças comunitárias. Com este

projeto, buscamos atingir os ODS 3 e 5

da Agenda 2030.

39
Gestantes e

Mães atendidas

30h
Atividades

semanais

32
Bebês

134
Usuários
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Projeto

AtivaIdade

7 – 14 anos

203
Crianças e

adolescentes

40
Atividades 

esportivas e 

Culturais 

semanais

30h
Atividades 

semanais

Atende crianças e adolescentes de 7

a 14 anos. O projeto visa contribuir

para a construção da identidade do

usuário, resgatando valores,

desenvolvendo a criatividade, o

pensamento crítico e a liberdade de

expressão por meio das mais

diversas formas de manifestações

artísticas e culturais, bem como de

lazer e práticas esportivas. Entre as

atividades oferecidas: jiu-jitsu, futsal,

música, ballet, hip-hop, teatro, etc.

O projeto relaciona-se com os ODS 3

e 5 da Agenda 2030.
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Projeto

Ser Jovem

15 – 21 anos

13
Jovens 

formados

7
No mercado 

de trabalho

40
Jovens 

atendidos

18
Atividades 

semanais

Atende jovens de 15 a 21 anos. O

projeto visa contribuir, identificar,

investir em competências e no seu

percurso formativo, desenvolver a

empregabilidade dos seus usuários,

promovendo a qualificação

profissional, o incentivo ao

empreendedorismo, a

conscientização sobre futuras

profissões e o estímulo a sua

inserção no mercado de trabalho.

O Ser Jovem busca aproximar teoria

e prática por meio de um viés

psicopedagógico, que incluiu

atividades como rodas de conversas,

dinâmicas de grupo, aulas de

informática, português, palestras,

técnicas de postura para entrevista,

elaboração de currículos, etc.

O Ser Jovem conta com a parceria do

Instituto da Criança – IC, para a

realização e mentoria do Programa

Espaço Cidadão, projeto que aborda

temas como cidadania,

empreendedorismo, economia

doméstica, família, meio ambiente,

sexualidade, saúde e bem-estar, etc.

Assim, o projeto contribui para o

alcance dos ODS 1, 4, 5 e 8 da

Agenda 2030.
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Projeto

Capacitar

22 – 59 anos

5
Cursos 

oferecidos

22h
Atividades 

semanais

76
Usuários 

atendidos

18
No mercado 

de trabalho

Atende adultos de 22 a 59 anos.

O projeto visa investir na capacitação

profissional, por meio de cursos

gratuitos, que elevem o potencial de

empregabilidade do público usuário,

que proporcione sua a autonomia,

troca de experiências e consciência

crítica.

Dentre os cursos oferecidos,

destacam-se: manicure, design de

sobrancelhas, depilação, operador de

empilhadeira e retroescavadeira.

O Capacitar também conta com a

parceria do Instituto da Criança – IC,

para a realização e mentoria do

Programa Espaço Cidadão, projeto

que aborda temas como cidadania,

empreendedorismo, economia

doméstica, família, meio ambiente,

sexualidade, saúde e bem-estar, etc.

Assim, buscamos contribuir para o

alcance dos ODS 1, 5 e 8 da Agenda

2030.
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Projeto

Remir

Acima de 60 anos

60
Idosos

10h
Atividades 

semanais

76
Encontros

No Espaço de

Convivência

2
Alfabetizados

Atende idosos acima de 60 anos. O

projeto visa contribuir para o resgate

da autoestima em um espaço de

convivência e de socialização, que

proporcione a melhoria da qualidade

de vida, do bem-estar físico e

emocional, do cuidado com o

envelhecimento, tornando-os mais

ativos e conectados, incentivando o

relacionamento interpessoal e a

promoção da cidadania.

Dentre as atividades oferecidas,

destacam-se: aulas de alfabetização,

informática, ginásticas, passeios

culturais e oficinas de artesanato.

O Remir também conta com a

parceria do Instituto da Criança – IC,

para a realização e mentoria do

Programa Espaço Cidadão, projeto

que aborda temas como cidadania,

empreendedorismo, economia

doméstica, família, meio ambiente,

sexualidade, saúde e bem-estar, etc.

Assim, buscamos contribuir para o

alcance dos ODS 3, 4 e 5 da Agenda

2030.
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Ações e

Eventos



PROGRAMA ALIMENTAÇÃO BÁSICA

Por meio do Programa, o Instituto Casa Viva busca contribuir com a segurança

alimentar e nutricional das famílias, prioritariamente, assistidas pela

organização. O Programa visa acolher, atender e acompanhar, exclusivamente,

famílias com renda per capta mensal inferior a um quarto de salário mínimo,

com a doação de cestas básicas por um período de 6 meses. Além disso, busca

auxiliar na inserção ou reinserção ao mercado de trabalho, bem como formas de

geração de renda, além de assegurar o acesso a direitos sociais por meio de

parcerias estratégicas com uma vasta rede socioassistencial, incluindo Centros

de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência

Especializado de Assistência Social (CREAS), de Assistência Primária à Saúde

(APS), Coordenadorias Regionais de Educação (CRES), entre outros.

Assim, acreditamos facilitar para o resgate da cidadania, a melhoria da

qualidade de vida e o desenvolvimento de indivíduos e suas famílias, visando a

descoberta de suas potencialidades, colaborando no processo de transformação

social e protagonismo individual, familiar e comunitário.

Ações e

Eventos
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BAZAR SOLIDÁRIO

O Bazar Solidário tem o objetivo de resgatar a autoestima das famílias de baixa

renda ou com menor poder aquisitivo da comunidade Vila João Lopes e

adjacências, ao possibilitar o acesso e o direito de escolha ao adquirir peças de

roupas, sapatos, acessórios, móveis e eletrodomésticos (doados ao Casa Viva

em bom estado de uso e conservação) com preços acessíveis que variam entre

R$ 3 e R$ 20, promovendo dignidade.

Todo o dinheiro arrecadado no bazar é revertido para o Instituto Casa Viva. O

valor é investido nos projetos sociais e na própria manutenção da organização.

O bazar acontece uma vez por mês, das 9h às 16h, e conta com o apoio de

voluntários e colaboradores.

O Bazar Solidário contribui para o alcance de uma das metas presentes no

Objetivo 12 da Agenda 2030 da ONU: ODS 12 – Consumo e Produção

Responsáveis.

Ações e

Eventos
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Sabe aquelas tampinhas plásticas de garrafas pet, muitas vezes encontradas no

chão? Pois é, estas tampinhas podem transformar a vida de uma pessoa.

O projeto ‘Sustentabilidade Social’ tem como objetivo principal a coleta e o

incentivo a doação de tampinhas plásticas que serão revertidas em cadeiras de

rodas para serem doadas a adultos e crianças com deficiência ou dificuldades

de locomoção.

Assim, o projeto assume um compromisso com a promoção da cidadania e a

preservação do meio ambiente, auxiliando na educação para a sustentabilidade

e resolvendo, em parte, o descarte de resíduos nas ruas.

O projeto já ajudou a recolher mais de 4 toneladas de tampinhas plásticas. E,

com o valor pago pelas recicladoras, isso corresponde à aquisição de 6 cadeiras

de rodas. Desta forma, entendemos que o projeto se conecta com ODS 12 -

Consumo e Produção Responsáveis.

Ações e

Eventos
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PROGRAMA OLHO VIVO

Desenvolvido pela concessionária Zona Oeste Mais Saneamento, empresa

responsável pelo esgotamento sanitário nesta região da cidade do Rio de

Janeiro, o ‘Programa Olho Vivo’ visa o recolhimento e destinação correta do

óleo de cozinha usado.

Para que isso aconteça de forma efetiva, o projeto conta com a parceria do

Instituto Casa Viva, como sendo um dos pontos selecionados de coletas para

que usuários de seus projetos sociais e moradores do entorno façam o descarte

correto dos resíduos e, assim, preservar o meio ambiente. Além disso, o

Programa tem a parceria do Instituto Grande Rio, que disponibiliza recipientes

adequados em todos os pontos de coleta e, a cada dois litros de óleo recolhidos,

o Casa Viva recebe em troca produtos de limpeza. Mais de mil litros de óleo de

cozinha foram coletados desde o início da parceria com o Casa Viva.

Ao longo do ano, o Instituto Casa Viva realiza palestras explicativas, oficinas e

campanhas sobre conscientização ambiental, coleta e descarte junto à

comunidade, colaboradores e voluntários para reforçar como é fundamental

para a saúde do planeta. Assim, o projeto se conecta com o ODS 12 - Consumo

e Produção Responsáveis.

Ações e

Eventos
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MEU LUGAR É AQUI

Desenvolvido em parceria com a Central de Oportunidades, organização social

que por meio de convênios voltados para o atendimento à criança, ao

adolescente e consequente promoção social de suas famílias, contribuiu com

recursos financeiros por meio de cheques com valores entre R$ 300 e R$ 400

reais mensais. O objetivo é que com este recurso as famílias possam suprir suas

necessidades básicas e investir no incremento do conforto e bem-estar de suas

casas ou utilizar como forma de geração de renda, pelo menos, pelo período de

seis meses, podendo ser prorrogado até um ano, até que estas venham a ter

alguma outra fonte de renda.

Atualmente, o projeto contempla 17 famílias do Instituto Casa Viva. O ‘Meu Lugar

é Aqui’ integra os projetos da Central de Oportunidades que participam também

do Programa Brasil Criança Cidadã, implementado pelo Governo Federal /

Secretaria de Estado da Assistência Social - SEAS, através da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS. O projeto se conecta com o ODS

1 – Erradicação da Pobreza e ODS 5 – Igualdade de Gênero.

Ações e

Eventos
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MULHERES COM ARTE

O projeto é desenvolvido em parceria com o Centro de Referência de

Assistência Social (CRAS) Oswaldo Antônio Ferreira, com a proposta de prestar

um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Com a finalidade de integrar socialmente essas mulheres, são oferecidas

palestras sobre o empoderamento e o papel feminino na sociedade, geração de

renda, oficinas artesanais e pintura, bate-papos, entre outros.

As atividades buscam sempre a troca de experiência, buscando motivá-las e,

acima de tudo, fazer com todas sintam-se prestativas e acolhidas ao longo dos

encontros. Atualmente, o projeto atende a dez mulheres.

O projeto se conecta com o ODS 1 – Erradicação da Pobreza e ODS 5 –

Igualdade de Gênero.

Ações e

Eventos
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PÁSCOA FELIZ

No dia 6 de abril, o Carrefour Sulacap abriu suas portas para a terceira edição

da ‘Páscoa Feliz’. A ação visa engajar clientes a doarem itens de chocolates que

serão destinados às crianças do Instituto Casa Viva. Voluntários participaram

ativamente da mobilização no supermercado. Muita solidariedade em prol de

uma Páscoa um pouco mais Feliz para as nossas crianças.

Ações e

Eventos

FÓRUM DE FILANTROPIA ESTRATÉGICA - FIFE 2019

Entre os dias 9 e 12 de abril, aconteceu a sexta edição do Fórum Interamericano

de Filantropia Estratégica – FIFE. Organizado pela Rede Filantropia, o evento

teve como objetivo promover o apoio às Organizações da Sociedade Civil por

meio da difusão de boas práticas de gestão desenvolvidas exclusivamente para

o fortalecimento e a profissionalização das instituições que compõem o Terceiro

Setor. O presidente do Instituto Casa Viva, Lindoval Duarte, além do diretor

institucional, Jorge Carvalho, foi um dos presentes no evento.
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Eventos

SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI

No dia 11 de abril, a convite do SESC Rio – Mesa Brasil, familiares e crianças

do Projeto AtivaIdade assistiram ao segundo duelo da série melhor de cinco da

Semifinal da Superliga Masculina de Vôlei, entre o SESC RJ x SESI SP, no

Tijuca Tênis Clube.

PÁSCOA SOLIDÁRIA

No dia 13 de abril, aconteceu a ‘Páscoa Solidária’, do Instituto Grupo Pão de

Açúcar (GPA), que incentiva clientes e colaboradores das lojas da rede a doar

itens de chocolate que serão destinadas a instituições por todo país. O Casa Viva

é parceiro da ação graças a parceria com o Instituto SOS Gente, articulador

nacional das ONGs que integram a #RedeSOSGente. E, claro, essa é mais uma

ação com o engajamento de muitos voluntários.
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AULA INAUGURAL DE ESCOVISTA QUÍMICO

No dia 27 de abril, no auditório do Casa Viva, tivemos a aula inaugural do

Curso de Escovista Químico ministrada pela profissional responsável pela área

de estética e beleza do CTAC, Adílis Costa. A palestra contou com a presença

do Rodrigo Silva, consultor de projetos sociais do Instituto da Criança, nosso

parceiro por meio do Projeto Espaço Cidadão, que aborda temas relacionados

à cidadania, empreendedorismo e relacionamento interpessoal.

CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS

No dia 3 de maio, o Projeto #AgenteQueAprende do Instituto da Criança

promoveu uma Capacitação em Primeiros Socorros, na sede do SINDRIO, para

profissionais de instituições parceiras. Os educadores sociais do Instituto Casa

Viva marcaram presença na capacitação.
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PROJETOS APOIADOS

PROGRAMA DESENVOLVENDO PESSOAS

No dia 31 de maio, integrantes do projeto Ser Jovem participaram do ‘Programa

de Desenvolvimento de Pessoas’, oferecido pelo Centro de Integração Empresa

Escola (CIEE), que tem o objetivo de ajudar os jovens a identificar pontos fortes

e fracos em relação às exigências do mercado de trabalho.

Ações e

Eventos

17ª SEMANA DOS MUSEUS

Nos dias 18 e 19 de maio, o Museu Aeroespacial – MUSAL, no RJ, em

comemoração à 17ª Semana Nacional de Museus, promoveu mais um

grandioso evento. Mais uma vez, o Instituto Casa Viva foi a ONG responsável

por arrecadar os alimentos não perecíveis adquiridos ao longo dos dois dias

de evento, e destinar a outras instituições também parceiras. Ao todo, foram

mais de 8 toneladas de alimentos arrecadados, 10 instituições beneficiadas e

23 voluntários mobilizados.
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SEMANA DAS PROFISSÕES

Entre os dias 10 e 14 de junho, aconteceu a ‘I Semana das Profissões’ do

Projeto Ser Jovem. Com o objetivo de esclarecer dúvidas e trazer uma escolha

mais segura por meio da informação, o evento trouxe profissionais de TI,

Advogados, Arquitetos, Publicitários, Cabeleireiro e tantos outros, para um

descontraído bate-papo com os jovens sobre a carreira.

ALMOÇO SOLIDÁRIO

No dia 11 de junho, o restaurante Di Comadre, localizado no Bay Side Shopping,

na Barra da Tijuca, promoveu mais uma edição do ‘Almoço Solidário’, com toda

a verba arrecadada revertida para os projetos do Instituto Casa Viva. Além de

saborear uma comida caseira, com um cardápio de dar água na boca, um buffet

de saladas variado e sem gastar muito, os clientes puderam contribuir com o

futuro das nossas crianças.
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Eventos

PALESTRA NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

No dia 12 de junho, o presidente do Instituto Casa Viva, Lindoval Duarte,

acompanhado da coordenadora de projetos sociais, Cristiane Monteiro,

ministraram palestra sobre a organização na Universidade Estácio de Sá,

Campus Sulacap, no Rio de Janeiro. A palestra aconteceu durante o evento

‘Tarde Solidária’, campanha idealizada pelo curso de psicologia com o objetivo

de angariar material escolar e alimentos para o Casa Viva.

INSTITUTO CASA VIVA – 10 ANOS

No dia 22 de junho, o Instituto Casa Viva celebrou seus 10 anos de atuação

promovendo dignidade por meio da educação, esporte, arte, cultura e

qualificação profissional. Em uma década, o Instituto já beneficiou mais de 25 mil

pessoas. Uma história de protagonismo. Uma história que superou muitos

desafios e obstáculos para chegar até aqui. Uma história de conquistas,

sucessos e muita gratidão a todos que tornaram este sonho possível.
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PALESTRA SOBRE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

No dia 28 de junho, a Light, promoveu uma palestra sobre os benefícios do

Programa de Eficiência Energética: Light Recicla e Comunidade Eficiente,

intermediada pela mobilizadora social da AVSI Brasil, Pryscilla Barbosa, com o

objetivo de explicar como é possível trocar lixo reciclável por descontos na

conta de luz, além de outros benefícios oferecidos pelo Programa.

DOAÇÕES – ONG RIOSOLIDARIO

No dia 4 de julho, o Instituto Casa Viva compareceu à sede da ONG Riosolidario

para a cerimônia de entrega das doações arrecadadas pela campanha ‘Eu

Corro por um RioSolidario!’. O Casa Viva foi agraciado com a doação de 50

pares de tênis arrecadados durante a Casa Maratona 2019.
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EXPO FRANCHISING ABF RIO

No dia 14 de setembro, integrantes do projeto Ser Jovem Empreendedor

visitaram a Expo Franchising ABF Rio, a segunda maior feira do setor

de Franchising do Brasil. Na ocasião, os jovens tiveram a oportunidade de

entender de forma mais aprofundada o negócio Franchising com consultores

experientes do setor.

ARRAIÁ SOLIDÁRIO

No dia 3 de agosto, aconteceu o Arraiá Solidário do Casa Viva e, pela primeira

vez, no Museu Aeroespacial – MUSAL, maior e mais importante museu de

aviação do país. O MUSAL foi o nosso parceiro nesta edição que reuniu

famílias inteiras para curtir um arraiá agostino em um ambiente com toda

segurança, brincadeiras, shows incríveis, quadrilhas, comidas típicas, food

trucks, parquinho para as crianças e, além disso, conferir aviões históricos em

visitação no local.
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CHÁ DE BEBÊ COMUNITÁRIO

No dia 28 de outubro, realizamos mais uma edição do Chá de Bebê

Comunitário para as mamães do Espaço Mãe Baby do Projeto Primeira

Infância. Graças a solidariedade e doações de várias pessoas, foi possível

montar um kit completo, recheado com produtos para as mamães e os bebês.

DIA DAS CRIANÇAS

No dia 26 de outubro, em parceria com o Pregadores do Caminho Moto Clube,

o Casa Viva promoveu uma linda festa de Dia das Crianças. A comemoração

cujo o tema foi ‘Moto Clube’, aconteceu no Sítio Chácara do Mendanha. Foi um

dia inteiro com muitas brincadeiras, banho de piscina, churrasco à vontade e,

claro ,entrega de presentes.
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PROJETOS APOIADOS

NATAL SOLIDÁRIO – VIA RIO

No dia 22 de novembro, a Concessionária ViaRio preparou um festa linda para a

gravação do seu vídeo institucional de final de ano, que contou com a participação

especial das crianças do Instituto Casa Viva. Com o foco na sustentabilidade, a

ação inspiradora cujo mote ‘Natal Verde – Na ViaRio, nem sempre o Natal é

vermelho. Na ViaRio o Natal é verde”, fez a alegria da garotada que participou de

uma oficina de confecção de enfeites natalinos com o materiais que a própria

Natureza nos dá.

Ações e

Eventos

VISITA DO ATOR CLÁUDIO HEINRICH

No dia 30 de outubro, recebemos a visita do ator Claudio Heinrich, famoso por

interpretar o personagem ‘Dado’, primeiro galã da novela teen ‘Malhação’, da

Rede Globo. O ator, que hoje é instrutor de jiu-jitsu, esteve na companhia do

também professor da área, Hermann Santos. Ambos foram recebidos pelo

presidente do Instituto, Lindoval Duarte, que apresentou todo o trabalho

desenvolvido pela organização.
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LIGHT NA COMUNIDADE

No dia 30 de novembro, em parceria com a Light, o Instituto Casa Viva

promoveu ações do Programa Comunidade Eficiente para os moradores da Vila

João Lopes. Entre os serviços oferecidos: Tarifa Social de Energia Elétrica,

Agência Móvel da Light, atendimento do CRAS, SEBRAE com orientação para

empreendedores, dicas de economia e de segurança, recreação infantil e outras

atividades gratuitas, foram alguns dos benefícios do Programa, que associa

ações de cidadania e responsabilidade social.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

No dia 23 de novembro, aconteceu o lançamento do Programa de Voluntariado

do Instituto Casa Viva: o Programa Servir. Na ocasião, além do presidente do

Instituto, Lindoval Duarte, estiveram presentes alguns dos voluntários que fazem

a engrenagem do Casa Viva funcionar.
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MUSICAL DE NATAL

No dia 13 de dezembro, as nossas crianças e jovens encenaram o espetáculo de

Natal ‘Era Uma Vez na Vila João Lopes’, musical que deu o pontapé inicial nas

ações de fim de ano do Casa Viva. O evento foi realizado na Igreja Batista Betânia

e contou com a participação de familiares na plateia, além do apoio de

colaboradores, voluntários e da Cia Mover de Teatro.

DIA DE SOLIDARIEDADE

No dia 8 de dezembro, aconteceu a 6ª edição do Dia de Solidariedade. Um dia

onde toda solidariedade se reverte em alimento. A iniciativa é do Instituto GPA e

visa sensibilizar os clientes e colaboradores das lojas do GPA a doar alimentos

para o combate a fome no Brasil. O Casa Viva participa da ação por meio da

parceria com o Instituto SOS Gente, responsável pela articulação junto às

instituições apoiadas. Em 2019, o Instituto arrecadou mais de 5.3 toneladas de

alimentos e contou com o engajamento de mais de 150 voluntários.
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FORMATURA SER JOVEM EMPREENDEDOR

No dia 18 de dezembro, aconteceu a formatura do Projeto Ser Jovem

Empreendedor. As duas empresas criadas, sendo uma do ramo alimentício e

outra de limpeza, foram avaliadas por uma banca técnica formada por

profissionais das áreas de gestão, marketing e responsabilidade social de

empresas parceiras do Casa Viva. A banca tinha a missão de eleger a ‘Empresa

do Ano’ e o ‘Jovem Empreendedor do Ano’.

APADRINHAMENTO DE NATAL

O Natal é uma época que desperta muita solidariedade e amor ao próximo.

Prova disso, é o Apadrinhamento de Natal, campanha que busca padrinhos e

madrinhas para entregar afeto, além de presentear as crianças do Instituto Casa

Viva. Cada padrinho tem a missão de entregar um kit com roupa, calçado,

brinquedos novos. Em ‘contrapartida’, recebem um sorriso feliz e um abraço

apertado que não tem preço. Este ano, o evento aconteceu no dia 14 de

dezembro, e mais de 300 crianças foram apadrinhadas.
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NATAL FELIZ

No dia 22 de dezembro, a alegria se fez presente em mais uma edição do evento

‘Natal Feliz’ da Vila João Lopes, parceria do Casa Viva e a Igreja Batista Betânia.

Um dia de muita diversão com direito a distribuição de presentes para mais de

500 crianças, sorteios diversos, animação com palhaços e muitos lanches.

Voluntários, empresas parceiras e pessoas que fazem doações ao longo do ano,

tornam o sucesso do evento possível.

NATAL NA CINELÂNDIA

No dia 24 de dezembro, aconteceu a 13ª edição do Natal na Cinelândia,

tradicional campanha que, com a ajuda de doações, busca levar muito além de

um prato de comida, mas acima de tudo, solidariedade e afeto a mais de 1.000

pessoas em situação de rua. É a oportunidade para ‘Ser Família de Alguém’ na

noite de Natal. A campanha é uma iniciativa da Igreja Batista Betânia e conta

com o apoio do Instituto Casa Viva e mais de 200 voluntários engajados.
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Instituições

Apoiadas



 Aldeia Indígena Guaraní em Bracu - FUNAI 

 Assembleia de Deus Ministério Bela Vista 

 Associação Beneficente Amar em Senador Câmara – ABASC

 Associação Civil de Caráter Benef. E Filant. Casa Semente

 Capela Militar Nossa Senhora do Loreto

 Casa da Amizade do Lins 

 Comunidade Católica Jesus Menino

 Comunidade Católica Maranathá

 CRAS Oswaldo Antônio Ferreira

 Creche Escola Comunitária Gente Inocente

 Creche Escola Comunitária Gente Inocente

 Espaço Esperança

 Igreja do Evangélica Quadrangular 

 Igreja Evangélica Apostólica Semear

 Instituto Astéria da Encarnação

 Instituto Bola Pra Frente

 Instituto Crescendo Com Mais Amor

 Lar Daniel Cristóvão

 Ministério Causas

 Missionárias da Caridade

 Missionárias da Caridade

 Paróquia São João Batista

 Projeto IDE Missões

 SESC – Mesa Brasil

PROJETOS APOIADOSInstituições

Apoiadas
O Instituto Casa Viva presta apoio para uma rede de organizações sociais, tendo como objetivo compartilhar
conhecimento, expertise e a doação de alimentos de campanhas e ações com nossos parceiros sociais.
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Nossa 

Equipe



Fundador
Neil Barreto 

Presidente
Lindoval Duarte

Vice-presidente
Ricardo Marques

Gerente Geral
Paula Sandim

Diretor Institucional
Jorge Carvalho

Comunicação / Relacionamento Institucional
Eduardo Senra – Coordenador de Comunicação
Patrícia Negreiros – Relações Institucionais
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Núcleo de Atendimento Comunitário
Carla Sue – Assistente Social
Lyvia Lima – Assistente Social

Projetos Sociais
Cristiane Monteiro – Coordenadora de Projetos Sociais
Alex Sandim – Educador Social
Laís Kobi – Educador Social
Rita – Educador Social
César Augusto – Educador Social
Bronson Guarilha – Educador social
Eduardo Belém – Educador Social 

Administrativo / Financeiro
Elza Miguez – Assistente Financeiro
Tatiane Ferreira – Assistente Administrativo
Andréia Paiva – Assistente Administrativo
Carlos Paiva – Auxiliar Administrativo
Vânia Queiroz – Recepcionista

Nossa

Equipe



Programa de

Voluntariado



Programa

SERVIR

Há 10 anos, o Instituto Casa Viva trabalha com a missão de promover dignidade
a todos os usuários atendidos em seus projetos sociais. E para isso, além de
profissionais engajados, contamos também com braços importantes para o
sucesso de nosso trabalho: os Voluntários!

Eles estão presentes em várias áreas da nossa Instituição, e em todas as nossas
grandes ações. Além disso, quando planejamos novos projetos e estratégias, lá
estão eles novamente auxiliando e impulsionando as nossas conquistas.

Atualmente o serviço voluntário dentro do Instituto representa 89% dos
recursos humanos, o que significa que a qualidade do nosso trabalho hoje, se
estabelece por meio da participação efetiva dos voluntários.

Sendo assim, o Casa Viva desenvolveu o Programa SERVIR que tem como
objetivo promover o serviço voluntário dentro do Instituto, integrando áreas de

atuação e potenciais voluntários de forma técnica, analisando necessidades e
perfil, por meio de processos definidos e uma comunicação clara que
possibilite momentos de escuta e capacitações, visando a melhoria do trabalho
e fortalecendo o vínculo de permanência.

Cientes que o serviço voluntário nasce da conjunção da solidariedade e do
exercício da cidadania, o Programa SERVIR visa ser um facilitador deste
processo, motivando os indivíduos e criando oportunidades para que possam
de fato abraçar a nossa causa por meio do voluntariado.

Assim, entendemos que o Programa SERVIR se relaciona com quase todos os
ODS, uma vez que busca por meio de algumas iniciativas e ações voluntárias,
contribuir não apenas com o alcance das metas da Agenda 2030 da ONU, mas
para a promover dignidade às famílias do Instituto Casa Viva.
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Parceiros

Nossa rede é composta de parceiros que também acreditam na transformação de vidas através da promoção da dignidade. 
Se você quiser saber como participar da nossa rede entre em contato conosco!



Mantenedor

MANTENEDOR

PARCERIA SOCIAL

PARCERIA TÉCNICA



Doadores



 Angela Loyd

 Aparecida Paiva 

 Bruna Santos

 Bruno Accioly

 Bruno Romanezi

 Carla Almeida

 Carla Alves

 Carlos Alberto Cacau De Brito

 Carlos Azevedo

 Carlos Bloise

 Carlos Machado

 Carlos Matheus

 Carlos Prado 

 Carlos Romão

 Caroline Santos

 Christian Monteiro

 Cibele Crevelloni

 Cibele Lima

 Cintia Moura

 Adriana Borges

 Adriana Ribeiro

 Adriano Melo

 Alessandra Leandro

 Alexander Melo

 Alexandra Paz

 Alexandre Belo

 Alexandre Piacesi

 Aline Namyr Da Costa Rodrigues

 Alisson Rios

 Amanda Fernandes

 Ana Castilho

 Ana Geraldo

 Ana Madeira

 Ana Oliveira

 Ana Reis

 Anderson Silva 

 Andre Mariano

 Andre Medeiros

 Cintia Moura

 Cintia Silva

 Cintia Souza

 Cintya Graça

 Cláudia Pereira

 Claudia Souza

 Claudio Campos De Jesus

 Cleide Cruz

 Cristiane Barbosa

 Cristiane Miranda

 Cristiane Oliveira

 Cristiano Fernandes

 Cristina Chagas

 Cristina Leite

 Daniele Barbosa

 Daniele Rodrigues

 Danielle Campos

 Danielle Silva

 Danubiah Da Silva Mendes Pereira

 Deise Cruz

 Denise Cerqueira

 Deyse Lourenço

 Dinah Cruz

 Diogo Faria

 Domingos Modesto

 Douglas Santos

 Edna Rodrigues

 Edson Junior

 Edson Silva

 Eduardo Barros

 Eduardo Domingos

 Eliana Silva

 Eliane Martins

 Eliezer Ribeiro

 Elisabete Damasceno

 Elisama Leite

 Elizete Soares

 Ellen Goncalves

Doadores  
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 Giovanna Silva

 Gisele Odilon

 Gláucio Lima

 Guaraci Oliveira

 Hailton Marques

 Heloísa Siqueira

 Hesdras Almeida

 Ilana Vicente

 Ilma Silva

 Ingrid Santos

 Iolanda Gregório

 Ione Teixeira

 Ísis Gomes

 Iuri Silva

 Ivan Farias

 Ivan Silva

 Jackson Silva

 Jacqueline Vieira

 Jane Maciel

 Jeannine Azevedo 

 Jenny Cardoso

 Jessica Alves

 Jessica Arcanjo

 Emerson Alves

 Erica Almeida Ventura

 Erica Carvalho

 Ericson Nicacio

 Eridelson Farias

 Erika Santos

 Esdras Cerqueira 

 Ester Freitas

 Euclides Silva

 Ezande Silva

 Fabiana Sousa

 Fábio Cruz

 Fatima Mattos

 Felipe Guimaraes

 Fernanda Marciano

 Fernando Castro

 Fernando Ferreira

 Fernando Nascimento

 Geisa Silva

 Genise Gomes

 Georgea Cassador

 Geusa Silva

 Gilson Cardoso

 João Silva

 Johnny Almeida

 Jonas Castro

 Jone Sobral

 Jorge Carvalho

 Jorge Silva

 Jose Junior

 Jose Souza

 José Tavella

 Josiel Barbosa

 Josilene Amorim

 Josineide Silva

 Jozelaine Silva

 Juan Aguiar

 Júlia Rodrigues

 Karina Bentes

 Kleber Teixeira

 Laizy Ferrari

 Lania Lima

 Larissa Reis

 Laura Passaglia

 Léa Cardoso

 Leandro Lopes

 Leandro Silva

 Ledjane Costa

 Leila Araujo Rodrigues E Silva

 Lenise Nascimento

 Leny Silva

 Leonardo Gomes

 Lindoval Teixeira Duarte

 Lisâneas Almeida

 Lousiene Machado

 Luan Costa

 Lucas Freitas

 Luciana Morais

 Luciana Jardim

 Lucilia Nascimento

 Luiz Alves

 Luiz Novaes

 Luiz Pedrosa

 Luiz Trodorfe

 Luiza Barbosa

 Manoel Messias Peixinho

 Marcelo Ribeiro

 Marcelo Silva

 Marcia Cardoso
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 Monica Teixeira

 Monique Vieira

 Nádia Jesus

 Natália Siqueira

 Nathália Almeida

 Neil Barreto

 Patrícia Ana

 Patricia Santos

 Patricia Silva

 Paula Sandim

 Paulo Alexandre

 Paulo Roberto Pires Ferreira

 Paulo Silva

 Pedro Teixeira

 Peter Wallace

 Rafael Fernandes

 Rafael Pereira

 Rafael Santos

 Rafaela Gomes

 Ramom Carvalho

 Raquel Mauadie

 Rebeca Silva

 Regina Macêdo

 Marcia Castro

 Marcia Dias

 Marcia Lima

 Marcia Martins

 Marcia Miller

 Marcio Vieira

 Marcos Antonio Elias Santos

 Marcos Monteiro

 Marcos Silva

 Marcus Oliveira

 Marcus Ribeiro

 Maria Barbosa

 Maria Carvalho

 Maria Lima

 Maria Melo

 Maria Silva

 Mariana Freitas

 Mariberto Silva

 Marta Souza

 Matheus Alves

 Matheus Bandeira

 Mauro Coelho

 Michele Silva

 Roberto Vieira

 Robson Santos

 Rodrigo Andrade

 Rodrigo Crozoe

 Rodrigo Fernandes

 Rodrigo Nunes

 Ronald Fernandes

 Ronald Machado

 Rosana Gomes

 Roxana Vale

 Rutilene Mariano

 Sara Silva

 Schirly Carvalho

 Sergio Silva

 Sheila Gomes

 Silvana Guilherme

 Silvia Silva

 Simone Barbosa

 Simone Lino

 Simone Rocha

 Solange Carriolo

 Stefano Oliveira

 Sulamita Ricardo

 Tarcizio Pereira

 Thiago Nogueira

 Thiago Silva

 Tiago Reis

 Uelson Gonçalves

 Valéria Ribeiro

 Valmir Santos

 Valquíria Santos

 Vanessa Ribeiro

 Victor Souza

 Vinícius Azevedo

 Vivian Lima

 Waleska Peixoto 

 Willians Assis

 Wilton Melo
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Nosso

Clipping



PROJETOS APOIADOSClipping de mídia

BandRio Interior

Programa Taí Para Todos | 17.04.2019.

RecordTV Rio / R7

Balanço Geral RJ | 01.04.2019.

TV ALERJ

Programa Responsabilidade Social | 19.09.2019.
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https://www.youtube.com/watch?v=sdMApp9uywA&t=2s
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https://www.youtube.com/watch?v=XpubUM7fkX0&t=5s


(0756)

AG.: 4042

C/C: 17829-2

(033) 

AG.: 0976

C/C: 13000558-6 

(341) 

AG.: 0358

C/C: 02766-2

(237) 

AG.: 2490

C/C: 02766-2

CHAVE: 

11.948.663/0001-59

Razão Social: Instituto Casa Viva - ICV

DOAR É UM ATO DE AMOR AO PRÓXIMO.

DOE E AJUDE-NOS A MANTER A CASA AINDA MAIS VIVA!

69 BALANÇO SOCIAL 2019
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