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Ao olharmos pelo “retrovisor do tempo”, observamos que a 
semente plantada há 9 anos, motivada em assegurar 
dignidade à comunidade Vila João Lopes, conhecida como 
Minha Deusa, se transformou no que é hoje o Instituto Casa 
Viva. Temos grandes motivos para celebrar o final de mais 
um ano de atividade e compartilhar com a sociedade 
nossas realizações neste ano que se finda.  

 
O ano de 2018 começou com perspectiva de grandes 
incertezas, a situação do país já sinalizava isso e o 
chamado Terceiro Setor não passaria imune a tudo isso.  
Entretanto, graças ao esforço dos parceiros, colaboradores  
e, principalmente, a providencia divina, caminhamos até o 
final  do ano com conquistas a serem celebradas, dentre 
elas destacamos o início do Projeto Primeira Infância, a 
implantação e o fortalecimento das áreas de captação de 
recursos, que tem contribuído para a organização dos 
projetos já de forma metódica, habilitando-os a participarem 

de editais, a implantação da área de comunicação 
institucional, que tem possibilitado o fortalecimento da 
relação do Instituto com o público interno e externo; além 
do início da implementação de um sistema informatizado de 
gestão, o Atos6, que proporcionará maior confiabilidade, 
agilidade e segurança das informações do Casa Viva; a 
implantação de nosso Programa de Excelência da Gestão, 
tendo como referência o Modelo da Fundação Nacional da 
Qualidade – FNQ, além da realização da primeira Auto 
Avaliação da Gestão com base neste modelo.  
 
Finalmente, compartilhamos a seguir nossos resultados e 
agradecemos a todos que direta ou indiretamente cooperam 
para que o Instituto Casa Viva prossiga em sua missão. 
 

 
L i n d o v a l   D u a r t e  

 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE 
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“A educação não transforma o mundo. 
 Educação muda pessoas. 

 Pessoas transformam o mundo.”  

— PAULO FREIRE 



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, que 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.  

 

O INSTITUTO 
CASA VIVA 
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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 
P r o g r a m a  I n t e g r a ç ã o , 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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Ser referência Internacional na construção e propagação de uma tecnologia social focada 
na família como estratégia para o desenvolvimento integral de comunidades. 

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

Justiça social, confiança e respeito com a comunidade. 

MISSÃO 

VISÃO 

VALORES 
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VILA JOÃO LOPES 
SULACAP - RJ 
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2006 

2007 
Realização do 1º Fórum de 

Conscientização Social, 
patrocinado pela Igreja Batista 
Betânia, onde identificou-se a 
importância de se fazer não 

apenas trabalhos espirituais, mas 
também sociais, emocionais e 

físicos do ser humano. 

Realização da Análise Situacional para 
identificação das necessidades e anseios 

da comunidade Vila João Lopes e 
adjacências. 

2009 

Fundação do Centro de Cidadania e 
Atividades Sociais – CCAS, 

organização da sociedade civil com 
foco na proteção social básica; voltado 
ao serviço de proteção e atendimento à 

família; Serviço de Convivência e 
fortalecimento de vínculos; e serviço 

de Proteção Social. 

LINHA 
DO TEMPO 

BALANÇO SOCIAL 2018 12 



2013 

2010 
Realização de um estudo na comunidade Vila João 

Lopes, com a temática ‘Infância e Violência: 
Cotidiano de crianças pequenas em favelas do Rio de 
Janeiro’. Este estudo, que deu origem a um relatório 
de pesquisa, foi financiado pela Fundação Bernard 
van Lee e realizado pela PUC-RS, com o apoio da 

Central/PUC-Rio e do Instituto Casa Viva.   

Início dos projetos sociais e 
parcerias institucionais, por meio do 

Programa Integração. 

2014 

Alteração no nome fantasia do então 
Centro de Cidadania e Atividades – 

CCAS, para Instituto Casa Viva. 
Implementação da nova identidade 

visual. Além disso, são criados os cinco 
pilares da organização: acolher, atender, 

suprir, capacitar e desenvolver. 
. 

BALANÇO SOCIAL 2018 13 



2015 

2016 
Realização do novo Diagnóstico 
Social na Vila João Lopes, com o 

objetivo de avaliar o impacto 
social na comunidade decorrente 

das ações do ICV, bem como 
orientar outras futuras com vistas 

a alcançar sua missão.  

Implementação do  
Programa de Voluntariado.   

- Inauguração do Instituto Casa Viva Kids.   
2017 

Lançamento da Campanha 
“Como Seria?”, em prol do 
projeto Primeira Infância.  
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2018 

Início do Primeira Infância,          
projeto 100% incentivado por parceiros 

(pessoas físicas). 

BALANÇO SOCIAL 2018 15 

2018 

1ª Auto Avaliação da Gestão do Instituto. 



21% 

50% 

68% 

das crianças até 8 anos já 
viram adulto atirando com 
arma de fogo. 

das famílias possuem 
renda per capta de até 
meio salário mínimo. 

53% 
dos domicílios são 
chefiados por mulheres. 

dos responsáveis 
não são 
alfabetizados. 
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PERFIL DA COMUNIDADE 

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



NOSSOS 
 NÚMEROS 



44.191 

820 

3.486 

2.494 

NOSSOS 
NÚMEROS 
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Alimentos 
doados 
 
Cestas 
básicas distribuídas 

 
Famílias 
atendidas no geral 

 
Usuários 
dos serviços 

 
ONGs parceiras 
que receberam doações de alimentos 

 

33.104 

859 

969 

713 

400 22 

Alimentos 
recebidos 

 
Voluntários 

engajados nas ações 

 
Roupas 

e outros itens doados para bazar 

 
Atendimentos 

sociais, jurídicos e psicológicos 

 
Horas de atividade 

no ano 
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PROGRAMA 
INTEGRAÇÃO 



BALANÇO SOCIAL 2018 21 

PRIMEIRA 
INFÂNCIA 

 

ATIVAIDADE SER JOVEM CAPACITAR REMIR 

PROGRAMA 
INTEGRAÇÃO 

0 – 6 anos 07 – 14 anos 15 – 20 anos 21 – 59 anos + 60 anos 

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, 
psicólogos ou jurídico, seja para 
matrícula ou para questões sociais 
diversas. 
 
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. 

NAC 
NÚCLEO DE ATENDIMENTO COMUNITÁRIO 
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PRINCIPAIS 
RESULTADOS 
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Famílias atendidas 
em Plantões Sociais 

640 
Famílias atendidas 

nos Projetos 

196 
Atendimentos  

sociais 

329  

2.219 
Atendimentos 
psicológicos 

Atendimentos 
jurídicos 

79 



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 a realizar o pré-natal e a adotar 
um estilo de vida mais saudável, 
proporcionando seu bem-estar. Entre as 

atividades desenvolvidas: shantala, rodas 
de conversa, nutrição, psicologia, entre 
outros. 
  
- 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, massagem relaxante, entre 
outros. 
  
- Espaço Criança - Tem como objetivo o 
desenvolvimento integral da criança. 
Entre as atividades desenvolvidas: 
educacionais, psicomotoras, além de 
música e jogos. 

PROJETO 
PRIMEIRA INFÂNCIA 
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PRINCIPAIS 
RESULTADOS 
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68 
Gestantes e mamães 

atendidas 

 

114 
Bebês e crianças 

atendidas 

 

30h 
Atividades semanais 



PROJETO 
ATIVAIDADE 
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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 e teatro. 



PRINCIPAIS 
RESULTADOS 
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250 
Crianças e 

adolescentes 
atendidos 

28h 
Atividades esportivas 

semanais 

29h 
Atividades culturais 

semanais 



PROJETO 
SER JOVEM 

Atende jovens de 15 a 20 anos. O projeto 
visa contribuir, identificar, investir em 
competências e desenvolver a 
empregabilidade dos seus usuários, 
promovendo a qualificação profissional, o 
incentivo ao empreendedorismo 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 ainda conta com o apoio do 
Espaço Cidadão, projeto educacional 
desenvolvido pelos parceiros do Instituto 
da Criança – IC, que aborda temas como 
cidadania, empreendedorismo, economia 
doméstica, família, meio ambiente, 
sexualidade, saúde e bem-estar. 
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PRINCIPAIS 
RESULTADOS 
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58 
Jovens atendidos 

14h 
Atividades semanais 

30 
Jovens formados 



PROJETO 
CAPACITAR 

Atende adultos de 21 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, entre outros.  

O Capacitar também conta com o apoio 
do Espaço Cidadão, projeto educacional 
desenvolvido pelos parceiros do Instituto 
da Criança – IC, que aborda temas como 
cidadania, empreendedorismo, economia 
doméstica, família, meio ambiente, 
sexualidade, saúde e bem-estar. 
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PRINCIPAIS 
RESULTADOS 
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Cursos oferecidos 

166 
Usuários formados 

130 
Usuários atendidos 

11 

40h 
Atividades semanais 



PROJETO 
REMIR 

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, 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 o apoio do 
Espaço Cidadão, projeto educacional 
desenvolvido pelos parceiros do Instituto 
da Criança – IC, que aborda temas como 
cidadania, empreendedorismo, economia 
doméstica, família, meio ambiente, 
sexualidade, saúde e bem-estar, etc. 
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PRINCIPAIS 
RESULTADOS 
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Idosos atendidos 

36 
Encontros no Espaço 

de Convivência 

84h 
Atividades de 

ginástica no ano 

57 

252h 
Alfabetização no ano 





CAMPANHAS 
 E EVENTOS 



PÁSCOA FELIZ 

A campanha Páscoa Feliz, em parceria 

com o supermercado Carrefour Sulacap, 

visa estimular a solidariedade e o 

voluntariado tendo como objetivo 

mobilizar clientes a doar chocolates para 

propiciar uma Páscoa mais doce e feliz 

para as crianças do Instituto Casa Viva. 

A campanha está em sua segunda 

edição e conta com o apoio de 

voluntários e funcionários do Carrefour. 
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PÁSCOA SOLIDÁRIA 

Iniciativa do Instituto GPA, braço social 

do Grupo Pão de Açúcar - há oito anos a 

campanha Páscoa Solidária mobiliza 

clientes e colaboradores das lojas Pão de 

Açúcar e Extra, estimula o voluntariado 

por meio da arrecadação de centenas de 

chocolates, beneficiando várias ONGs e 

instituições em todo país. O Instituto 

Casa Viva participa graças a parceria 

com o Instituto SOS Gente, organização 

de São Paulo, responsável pela 

articulação da ação junto a todas as 

instituições beneficiadas. Assim, é 

possível propiciar um domingo de Páscoa 

mais doce para muitas crianças.  

Ao longo de todas as edições, a 

campanha que desperta a solidariedade 

já beneficiou mais de 100 mil pessoas. 



DIA DE SOLIDARIEDADDE 

Iniciativa do Instituto GPA, braço social 
do Grupo Pão de Açúcar - há sete anos 
tem como objetivo sensibilizar a 
sociedade para a fome no Brasil, 
estimular o voluntariado e arrecadar 
toneladas de alimentos não-perecíveis 
(em todas as redes de supermercados 
Pão de Açúcar, Extra e Assaí Atacadista 
no país) para famílias de ONGs e 
instituições parceiras. O Instituto Casa 
Viva participa graças a parceria com o 
Instituto SOS Gente, organização de São 

Paulo, responsável pela articulação da 
ação junto a todas as instituições 
beneficiadas.  
 
Em 2018, com o engajamento de 
voluntários e colaboradores na 
sensibilização de clientes, o Instituto 
Casa Viva arrecadou mais de 18 
toneladas de alimentos e pode distribuir a 
outras famílias de ONGs parceiras no Rio 
de Janeiro. 
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NATAL FELIZ 

Mais do que uma festa de fim de ano 
para os moradores da comunidade Vila 
João Lopes, o evento visa proporcionar 
um dia de alegria e diversão com 
experiência em família para um público 
de aproximadamente 1.000 pessoas. 
 
Brincadeiras, atividades lúdicas, sorteio 
de brindes, lanches deliciosos e 
distribuição de presentes para todas as 

crianças (independente de ser ou não 
usuárias dos projetos sociais da 
instituição) fazem deste momento um dia 
inesquecível. 
 
A ação conta com o apoio de voluntários, 
empresas parceiras e pessoas que 
colaboram com doações para o sucesso 
do evento.  
 



APADRINHAMENTO DE NATAL 

Época de realçar valores como compaixão, 
amor e compartilhamento, o Natal nos 
oferece a oportunidade de pensar uns nos 
outros. É na coletividade que alcançamos 
uma sociedade mais justa e igualitária.  
 
A campanha Apadrinhamento de Natal é 
viabilizada graças a solidariedade e o amor 
de padrinhos e madrinhas que se 
comprometem em presentear uma ou mais 

crianças do Instituto Casa Viva com um kit 
contendo roupas, calçados e brinquedos 
novos. 
 
Em 2018, cerca de 400 crianças foram 
apadrinhadas e receberam muito mais do 
que presentes... elas receberam carinho e 
afeto dos padrinhos e madrinhas em uma 
grande festa de confraternização.  
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NATAL NA CINELÂNDIA 

Muito além de servir uma ceia para 

pessoas em situação de rua, a campanha 

Natal na Cinelândia é um ato de 

solidariedade com um viés relacional e 

afetuoso. Ser Família de Alguém na noite 

de Natal é sentar à mesa para cear junto 

àqueles que vivem à margem da 

sociedade. É dar ouvidos para as 

histórias, é conversar... é ser família. A 

iniciativa, criada e desenvolvida há uma 

década, pela Igreja Batista Betânia, 

através de um grupo de voluntários, conta 

com o apoio direto do Instituto Casa Viva 

e seus parceiros. A campanha reúne mais 

de 1000 pessoas em situação de rua, no 

dia 24 de dezembro, na Cinelândia, Centro 

do Rio de Janeiro. 

A campanha conta com o engajamento 

maciço de mais de 300 voluntários, que 

faça chuva ou faça sol, com muito amor 

se disponibilizam para ajudar de todas as 

formas possíveis, seja com doações, 

auxiliando no preparo da ceia, etc. Em 

2018, foram utilizados mais de 500kg de 

frango, 90kg de arroz, 50kg de farofa, 

50kg de macarrão, entre tantos outros 

itens. A noite de Natal na Cinelândia ainda 

conta com shows musicais, gincanas 

infantis, distribuição de roupas e 

brinquedos. 
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ESPORTE NA RUA 

Em abril, o Instituto Casa Viva participou do 
evento “Esporte na Rua”, promovido pela 
REMS – Rede Esporte pela Mudança Social 
– em parceria com a Nike e o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), com o objetivo de democratizar a 
atividade física e o lazer, e em 
comemoração ao Dia Internacional do 
Esporte para o Desenvolvimento pela Paz.  
 
Os eventos gratuitos e abertos ao público, 
aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Ribeirão Preto, Curitiba, Brasília e Fortaleza 
e contaram com a participação de mais de 
4 mil pessoas, incluindo jovens atendidos 
por organizações sociais, e mais de 500 

voluntários, entre educadores, líderes 
comunitários, assistentes sociais, atletas e 
educandos. 
 
No Rio de Janeiro, o evento aconteceu na 
Vila Olímpica de Vila Isabel, no Morro dos 
Macacos, e mais de 1500 pessoas 
marcaram presença!  
 
O Instituto Casa Viva e organizações como 
a Fundação Gol de Letra, Luta pela Paz, 
Rumo Náutico, Instituto Promundo, ICA, 
Coletivo Briza, Nike NTC, Projeto Batuque e 
IEVA convidaram as pessoas a praticarem 
atividades como tênis, skate, barco a vela, 
além de oficinas de brinquedos recicláveis. 



DIA DAS BOAS AÇÕES 

O Instituto Casa Viva participou pela 
primeira vez do Dia das Boas Ações - DBA, 
um movimento global que visa despertar 
nas pessoas o engajamento em diferentes 
causas sociais através de um grande 
evento cultural, artístico e de oportunidades 
de voluntariado.  

Presente em mais de 70 países, no Brasil o 
DBA é realizado pela ONG Atados e 
produzida pela Muda Cultural.  
 
A terceira edição do evento aconteceu no 
dia 15 de abril, na Quinta da Boa Vista – RJ. 
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ARRAIÁ DO BEM 
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Em meados de junho e julho, durante dois 
finais de semana, no espaço Expo Via, o Via 
Brasil Shopping, em Irajá - RJ, uniu diversão 
e solidariedade ao promover o “Arraiá do 
Bem”, que arrecadou centenas de alimentos 
não perecíveis e brinquedos em prol do 
Instituto Casa Viva.  

O evento contou com comidas típicas, 
shows dos cantores Marcus Menna, Victor 
Cupertino, Elisa Fernandes, da dupla Rachel 
Lopez e Thiago, além de muito forró, 
apresentação de quadrilhas, recreação 
infantil, entre outros. 



ARRAIÁ SOLIDÁRIO 

De 13 a 15 de julho, o Instituto Casa Viva 
promoveu mais uma edição do “Arraiá 
Solidário” no espaço de eventos (G4) do 
Parque Shopping Sulacap, em Sulacap – 
RJ. Com o objetivo de angariar recursos 
financeiros para os projetos do Instituto, o 

evento mobilizou mais de 100 voluntários e 
reuniu um público de mais de 10 mil 
pessoas ao longo dos três dias, e contou 
com shows do Grupo Clareou, Luiz Claudio 
Picolé, Rachel Lopez e Thiago, Banda 
Cenário Retrô, DJ Tamy, entre outros. 
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DIA DE COOPERAR 

No dia 18 de maio, os parceiros do SICOOB 
Cecremef realizaram mais uma ação do Dia 
de Cooperar com 120 crianças na sede do 
Instituto Casa Viva. A Unidade Social 
juntamente com o Consultório Odontológico 

da Cooperativa, levaram uma palestra sobre 
saúde bucal para crianças e adolescentes, 
ministradas pela Dra. Fátima Romano, 
supervisora do programa odontológico.  



MUSEU AEROESPACIAL 

Ao longo do ano de 2018, graças à parceria 
com o Museu Aeroespacial – MUSAL, o 
Instituto Casa Viva participou de grandes e 
importantes eventos promovidos pela 
instituição, localizada no Campo dos 
Afonsos – Rio de Janeiro – RJ, que recebeu 
centenas de pessoas apaixonadas pela 
aviação para assistir shows aéreos, 
paraquedismo, oficinas infantis, etc. Cabe 

ressaltar o cunho social dos eventos que, 
ao todo, arrecadou mais de 15 toneladas de 
alimentos não perecíveis junto aos 
participantes para doação ao Instituto Casa 
Viva. Entre os eventos que o Instituto 
esteve presente destacam-se: 16ª edição 
da Semana Nacional de Museus; 2ª edição 
do Musal AirShow e 145 anos de 
nascimento de Santos-Dumont. 
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PRÊMIOS 
E RECONHECIMENTOS 



O Instituto Casa Viva foi agraciado com o 
Prêmio Empresa Cidadã, concedido pelo Lions 
Club do Rio de Janeiro, na premiação que 
prestigia personalidades e empresas que mais 
se destacaram no biênio 2017-2018.  
 
Na ocasião, a gerente de projetos sociais, Paula 
Sandim, representou o Instituto.   
 
A premiação é dividida em quatro categorias: 
 
• Prêmio Jovem Cientista; 
• Prêmio Comunicação; 
• Prêmio Empresa Cidadã; 
• Prêmio Saúde. 
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LIONS CLUBE 
DO RIO DE JANEIRO 





NOSSOS 
PARCEIROS 
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NOSSOS 
VOLUNTÁRIOS 
 



NOSSOS 
VOLUNTÁRIOS 
 



O trabalho voluntário é crucial para manter 
a engrenagem do Instituto Casa Viva 
funcionando. Cerca de 89% do quadro 
técnico e operacional da organização é 
composta por voluntários, enquanto apenas 
11% por funcionários do regime CLT.  

Em 2018, o Casa Viva contou com o apoio 
de mais de 800 voluntários, que atuaram 
doando seu tempo e expertise em prol das 
atividades, ações e eventos da organização 
ao longo do ano.  

Voluntários 

Funcionários - CLT 89% 

11% 

+ 100 ATIVIDADES + 20 EVENTOS 1.200 HORAS 
em serviço doados. e ações. engajados. 

BALANÇO SOCIAL 2018 59 





BALANÇO 
FINANCEIRO 



C I R C U L A N T E  78.014,36 

Disponível 39.804,74 

Caixa 
Banco conta movimento 

Banco Itaú C/C 2766-2 
Banco Bradesco C/C 32613-5 

Banco Santander 

688,74 
39.116,00 
3.405,96 
774,26 
34.935,78 

PERMANENTE 
Ativo Imobilizado 

Moveis e Utensílios Imobilizado 

38.209,62 
38.209,62 
38.209,62 

Total 38.209,62 

Ativo R$ 

C I R C U L A N T E  27.513,56 

Exigibilidades 23.887,85 

Obrigações Sociais 
INSS a recolher 

22.202,68 
22.202,68 

Obrigações Tributárias 
IRRF a recolher 

PIS a recolher 

1.685,17 
1.251,85 
433,32 

Pendente 
Obrigações sociais 

FGTS a recolher 

3.625,71 
3.625,71 
3.625,71 

PATRIMÔNIO 
Apuração resulta do exercício 

Lucro/Prejuízo do Exercício 

50.500,80 
50.500,80 
50.500,80 

Total 50.500,80 

Passivo R$ 
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R$ 

Receitas 1.195.244,23 

Operacionais 
Donativos 

Receitas financeiras 
Receitas financeiras 

1.195.199,24 
1.195.199,24 
44,99 
44,99 

Despesas 1.131.469,07 

Despesas 
Operacionais 

Despesas com pessoal 
Administrativas 

Despesas gerais 
Despesas com materiais 

Despesas financeiras 
Despesas financeiras 

Remunerações serviços – PJ 
Encargos sociais 

Transportes de empregados 
Conservação-Manutenção-Reparos 

Multas 
Assistência médica 

1.131.469,07 
477.932,59 
477.932,59 
135.180,96 
131.167,51 
4.013,45 
512.047,33 
324,00 
194.869,08 
39.680,41 
7.773,28 
1.628,95 
38,00 
48.878,13 

Outras despesas operacionais 218.855,48 

Encargos financeiros  
Despesas financeiras 

6.308,19 
6.308,19 

Superávit líquido 63.775,16 
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INSTITUTO CASA VIVA                                                                                                      
EQUIPE 
 

Núcleo de Atendimento Comunitário 
Carla Sue – Assistente Social 
Lyvia Lima – Assistente Social 
 
Projetos Sociais 
Cristiane Monteiro – Coordenadora de Projetos Sociais 
Alex Sandim – Educador Social 
 
Administrativo / Financeiro 
Elza Miguez – Assistente Financeiro 
Tatiane Ferreira – Assistente Administrativo 
Andréia Paiva – Assistente Administrativo 
Carlos Paiva – Auxiliar Administrativo 
Vânia Queiroz – Recepcionista 
 
Comunicação / Relacionamento Institucional 
Eduardo Senra – Coordenador de Comunicação 
Patrícia Negreiros – Relações Institucionais 
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institutocasaviva.org.br 

+55 21 3555 1264 |  9 6454 6925 

contato@casaviva.org.br 

https://www.youtube.com/channel/UCirP1xfg1TQwi7FqpC1s7tQ
https://www.instagram.com/iCasaViva/
https://www.facebook.com/InstitutoCasaViva/

