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Fala Presidente!
Uau! Que ano incrível e intenso. Nem nos meus melhores
sonhos poderia imaginar que em um ano e três meses de
fundação conseguiríamos atender 1026 pessoas e ter 33 associados mobilizados em fazer bem ao próximo!
Nós amadurecemos em muitas áreas. Melhoramos nossos
critérios de seleção dos atendidos, realizamos escutas nas
entidades para entender suas principais demandas e só assim promovemos as mobilizações e entregas.
Realizamos um circuito de palestras sobre educação financeira e o projeto “Sonhar para Realizar”, todos on-line e
com alta aceitação do público. Criamos formulários para facilitar o cadastramento dos voluntários e parceiros, pesquisa
de satisfação e tabelas para contabilizar o impacto gerado
em cada uma das ações.
Além disso, personalizamos cada uma das nossas ações
para conscientizar o público e incentivar as doações. No Dia
das Mães, por exemplo, chamamos de “Dia de Quem Cuida”
e no “Natal da Alegria” pedimos brinquedos educativos para
as crianças e não foram aceitos brinquedos que estimulassem a violência. Desta forma, incentivamos os doadores a
refletir sobre os brinquedos doados, incentivando também
o recebimento de brinquedos diferenciados, promovendo a
educação e a cultura de paz nas comunidades.
Nossa visibilidade também alcançou lugares que eu não
imaginava. Estreitamos laços com a Universidade Paulista
UNIP EAD Shopping Taboão, possibilitando a criação de um
ponto de coleta dentro do Shopping Taboão e a divulgação
da ação nos seus canais digitais. Além disso, o cadastro no
programa “Tampinha Legal” possibilitou a oportunidade para
o Instituto ter um ponto de coleta dentro da Estação Vila
Madalena, linha verde do Metrô de São Paulo.
Mas nada disso seria possível se não tivéssemos uma
equipe incrível. Quero agradecer todo o empenho e dedicação da diretoria e dos parceiros, tanto pessoa física como
jurídica, em cada uma das ações e projeto.
Que nos próximos anos continuemos amadurecendo, desenvolvendo qualificações técnicas para realizar a transformação que queremos, criando oportunidades e desenvolvimento a todos.
Luana Lacerda
Presidente e Cofundadora do Instituto Gileno Bahia
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Aniversário

Instituto Gileno Bahia completa
um ano de fundação
No último dia 20 de setembro completamos um ano de
fundação. Queremos agradecer a todos que fizeram parte para que o Instituto Gileno
Bahia se tornasse realidade.
Só temos motivos para comemorar”, afirma Luana Lacerda, presidente do instituto.
Em apenas um ano de
existência, o instituto beneficiou mais de 560 pessoas
em 8 estados mais o Distrito
Federal, com a realização de
cinco ações e projeto. Foram
promovidas ações de apoio e
fortalecimento em 18 organizações diferentes, 32 associados cadastrados, mobilizando
mais de 100 pessoas. “Entregamos mais de 900 peças de
roupas e 34 cestas de alimentos, beneficiando 415 famílias
na campanha do agasalho e
coletamos 250 kg de tampinhas”, complementa Luana.
O Instituto Gileno Bahia é
uma organização sem fins lucrativos de direito privado, que
nasceu com o desejo de contribuir com ações socioeducativas e culturais. O objetivo é
oferecer ferramentas para o
desenvolvimento humano em
todas as dimensões – inte-
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lectual, física, emocional, social e cultural – fortalecendo
crianças, adolescentes e adultos para as escolhas do futuro. Além disso, contribui com
ações nas áreas de educação,
arte, cultura, esporte, saúde,
meio ambiente e formação,
oferecendo acolhimento, cidadania e oportunidades. A diretoria é formada e liderada por
10 mulheres engajadas nas
questões sociais. São mães,
filhas, professoras, assistentes sociais, advogadas, enfermeiras e contadoras.
No seu primeiro ano do
instituto foram promovidas
ações, com o apoio de voluntários, para atender as necessidades emergenciais de
dezenas de famílias. Entre
elas estão o Dia das Crianças
e o Natal, além da entrega
de cestas de alimentos, campanhas do agasalho, palestras e o Projeto “Sonhar para
Realizar”.
Nesse período foram disponibilizados também cursos
para a formação em educação financeira ao público em
geral e encontros mensais
visando o fortalecimento das
lideranças do 3º setor.

Em um ano, o instituto beneficiou
mais de 560 pessoas em oito estados
e o Distrito Federal.

O que esperar para os
próximos anos
O primeiro ano do Instituto Gileno Bahia foi marcado
por muitas conquistas. O próximo passo é trabalhar para
ajudar pessoas em situação
de vulnerabilidade social, oferecendo ferramentas para o
desenvolvimento
humano.
Para isso, a diretoria está elaborando projetos socioeducativos e culturais, que serão
apresentados para parceiros
que se interessem em apoiar
campanhas em longo prazo.
A diretoria do instituto já está
elaborando estratégias para
ampliar a mobilização de recursos financeiros, humanos e
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materiais.

Quem foi Gileno Bahia?
Artista plástico e tapeceiro autodidata, nascido em
Salvador – Bahia, em 1942,
Gileno Bahia começou a criar
suas obras de arte na década de 1960 e não demorou a
conquistar o mercado internacional. Em 1971, ele expôs
suas obras em uma galeria
na ilha de Saint Martin, nas
Antilhas Francesas. Ao longo
de sua carreira, participou de
dezenas de exposições individuais e coletivas no Brasil e
também no exterior, levando
suas obras para vários países, entre eles, Estados Unidos, África do Sul, Alemanha,
Inglaterra, França, Israel,
Áustria, Suíça, Holanda, México e Japão.
Em 1980, decidiu morar,
com sua esposa, Helena Lacerda, em Embu das Artes e
começou a participar dos mo-

vimentos artísticos da região.
Foi premiado com a “Medalha
de Ouro” no 18º Salão de Artes de Embu das Artes (1981)
e agraciado com a obra em
tapeçaria intitulada “Banco de
Plânctons do Atlântico”. Em
1985, participou da Comissão
Organizadora do 21º Salão de
Artes Plásticas do município.
Mas foi como líder comunitário, político e ambiental que
ele ficou ainda mais conhecido. Ele fundou a Associação Santa Luzia, o Instituto
de Plantas Nativas (Ieplan),
criou as empresas Aldheia
Itacemirim, Viveiro Maíra
(voltadas para a educação
ambiental e reposição florestal, respectivamente) e também foi candidato a vereador
e secretário de turismo.
Em sua visita ao Japão, ele
projetou a cidade de Embu
das Artes no país, participando da “Coletiva em Hino”, cidade-irmã de Embu, na Provínica de Shiga, ocasião em
que o prefeito de Hino, Chuzo
Morita, lhe entregou um diploma de mérito.
Gileno Bahia faleceu em
01 de setembro de 2012, aos
70 anos, vítima de câncer.

Luana Lacerda

Gileno

Bahia:

artista

plástico,

tapeceiro e líder comunitário, político
e ambiental

Desde a infância, Luana Lacerda acompanhou as
ações solidárias dos seus pais,
o artista plástico Gileno Bahia
e a professora de artes Helena, em prol da comunidade e

do meio ambiente na cidade
de Embu das Artes, em São
Paulo. Ela cresceu com exemplos, dentro de casa, de pessoas que ajudam e desejam
o bem do próximo. Começou,
ainda na adolescência, a alimentar o sonho de criar um
instituto com o nome do pai,
para dar continuidade a sua
filosofia de vida, além de preservar a sua memória. Esse
desejo ficou ainda mais forte
quando Gileno adoeceu, em
2012, e ela prometeu, antes
do seu falecimento, que criaria um instituto para dar continuidade ao seu trabalho.
A partir daí, ela começou
a estudar em busca de conhecimento sobre o terceiro
setor, principalmente sobre
as questões socioambientais.
Assim, constatou a importância e a urgência de criar o
instituto, para a construção e
o desenvolvimento pessoal e
social dos indivíduos. A criação desse projeto social conquistou outras pessoas que
se juntaram à causa.
Hoje, aos 37 anos, ela é
presidente do Instituto Gileno Bahia totalmente dedicado ao desenvolvimento
humano. A diretoria e o conselho fiscal são compostos
por 10 mulheres comprometidas com as questões socioambientais. E amigos e parceiros também se juntaram a
equipe para tornar esse sonho em realidade.
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Ações Sociais

Dia de quem Ama, Cuida e Protege!
No dia 08 de maio (sábado), a equipe do Instituto Gileno Bahia reuniu 10 mulheres em comemoração ao Dia
das Mães (Domingo, dia 09
de maio). A ação, que distribuiu mimos para as mães e
as avós que cuidam, foi batizada de Dia de quem Ama,
Cuida e Protege!
Durante a comemoração,
as mães e as avós receberam
vários kits: produtos de higiene, com máscaras, sabonete
e álcool em gel; sementes de
girassol para plantar e também de alimentos: com leite,
café, achocolatado, açúcar,
macarrão, molho de tomate,
sardinha, feijão, massa de
bolo, ovos, bolachas – doce e
salgada –, chocolate tipo Bis
e suco.
Para viabilizar a ação, o
instituto recebeu doações em
dinheiro por meio de depósitos pelo Pix. Em princípio, a
diretoria do instituto solicitou
a doação de R$ 25,00, para a
compra dos kits de higiene e
de plantio. Na primeira fase,
a campanha recebeu um total de R$ 350, 00, o que permitiu iniciar a montagem dos
kits. Mas durante o processo,
a organização da ação levou
em conta as dificuldades das
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Mães e avós receberam vários kits: produtos de higiene, com máscaras, sabonete
e álcool em gel; sementes de girassol para plantar e também de alimentos

pessoas causadas pela pandemia e decidiu entregar para
as mães e avós cestas de alimentos, oferecendo assim um
almoço para toda a família
no Dia das Mães. Para isso,
foi realizada uma campanha
relâmpago para a doação de
alimentos, possibilitando a
montagem dos 10 kits, que
foram entregues junto com os
mimos. Em oito dias, a campanha arrecadou R$ 595,00,
além dos alimentos.
Dessa forma, o instituto recebeu 20 doações em
dinheiro para a Ação do Dia
das Mães, num total de R$
945,00.
Foram gastos R$
529,90, (R$ 189,19 com os

kits, R$ 300,71 com compras
no mercado de itens para a
cesta de alimentos, que estavam faltando, e R$ 40,00
na compra de 10 máscaras).
Sobraram R$ 415,10, para as
ações futuras e pagamento
de despesas administrativas.

Doação de bolachas
doces
O Instituto Gileno Bahia
recebeu dois mil pacotes de
bolachas doces recheadas da
marca Adria Alimentos doados pela Transforma Brasil
e Reflexõoes da Liberdade e
dividiu esta doação expressiva com outras entidades.
São elas: 1+1 Faz a Diferen-
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ça (ONG que atende mais de
200 crianças e adolescentes
da comunidade Bola Mais
Um, do Jardim das Oliveiras,
em Embu das Artes), Okinawa Goju Ryu Karate Do, Coopjovem e Igreja Evo Church.
As bolachas foram entregues
também para a equipe da Escola Estadual Rodolfo José da
Costa e Silva, no Jardim Mimás, – que estava montando
cestas básicas para algumas
famílias ao entorno – e para
as Paróquias São Judas Tadeu e Santa Clara, no Jardim
Pinheirinho, que distribuem
marmitas, aos sábados, para
as pessoas em situação de
rua. Além de distribuir nos
bairros Ressaca, Santa Lu-

zia e a Comunidade Darcilia
Stenberg – todos localizados
em Embu das Artes, em São
Paulo.
O Instituto Gileno Bahia
agradeceu ao Transforma
Brasil e ao Reflexoes da Liberdade, que doaram pacotes de Tortinhas da Adria
Alimentos do Brasil, e ao
Oswaldo Scaccio, da Okinawa Goju Ryu Karate Do, que
cedeu o espaço para a montagem e logística.
Obrigada a cada um que
nos ajudou com a doação de
alimentos e também com depósitos em dinheiro na conta
da instituição”, agradece Luana Lacerda, presidente do
Instituto Gileno Bahia.

Transforma
da

Liberdade

Brasil

e

fizeram

Reﬂexões
a

doação

expressiva de dois mil pacotes de
bolachas doces recheadas da Adria,
que foi dividida com outras entidades

”Agradecemos
também
toda a equipe da diretoria do
Instituto Gileno Bahia pela
dedicação”, completa.

Palestras de 2021 trazem como
tema a educação financeira
Nos dias 29 de maio e 29
de julho aconteceram as palestras online e gratuita do
Instituto Gileno Bahia. A primeira com o título de “Conversa com o seu dinheiro:
será que ele fala?” teve 10
inscritos dos estados de São
Paulo e Rio de Janeiro, além
do Distrito Federal, com idades entre 10 a 59 anos. Já a
segunda, com o título “Gestão
de Investimentos na prática”
teve 13 inscritos de diferentes regiões: Embu das Artes,

80% dos participantes saíram muito satisfeitos e 100% indicariam a palestra
para outras pessoas
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Taboão da Serra e Guarulhos,
em São Paulo, Maturéia, na
Paraiba, e Salvador, na Bahia.
Nas duas palestras, os participantes puderam aprender
um pouco sobre investimentos, além de refletir sobre o
passado, presente e futuro!
Além disso, receberam várias
dicas valiosas sobre como começar a investir seu dinheiro.
“Gostei quando falamos
sobre nossos sonhos e projetos futuros e como alcança-los.” conta um dos participantes. “Vocês são boas no

que fazem, continuem fazendo com amor. Parabéns! Gratidão.” complementou outro
participante.
Após cada palestra todos
responderam uma pesquisa
de satisfação, mostrando que
na primeira 80% dos participantes saíram muito satisfeitos e 20% satisfeitos. E
mais, 40% dos participantes
saíram com vontade de avançar no conhecimento sobre
investimentos e 20% querem
atividades práticas na próxima palestra. Já na segunda

palestra, 57% dos participantes deram nota máxima ao
conteúdo e 100% indicaria a
palestra para outras pessoas.
A palestrante Gilmara Gonzalez, voluntária e Coach Financeira, também agradeceu os
encontros. “Gratidão é o sentimento que me invade”, escreveu ela em suas redes sociais. A diretoria do Instituto
Gileno Bahia agradece a ela
por transmitir o seu conhecimento com o objetivo de disseminar a educação financeira por todo o país.

Campanha de Agasalhos atendeu
mais 400 pessoas
A Campanha de Agasalhos
e Cobertores e as Ações de
Natal promovidas pelo Instituto Gileno Bahia foram as iniciativas mais bem sucedidas
de 2021. Iniciada em junho,
de forma tardia, a Campanha
de Agasalhos e Cobertores
teve como objetivo contribuir
para a saúde e bem-estar de
pessoas, por meio da entrega
de roupas, agasalhos, calçados e cobertores às entidades
assistenciais que atendem
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com um
ponto de coleta no Instituto
Okinawa, a campanha arrecadou 695 peças de roupas e
136 cobertores, beneficiando
mais 400 pessoas.
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Instituto Gileno Bahia entregou 831 peças de roupas e cobertores às entidades
assistenciais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social
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Assistência às famílias em situação
de vulnerabilidade social
A primeira ação de 2021
do Intituto Gileno Bahia foi
atender, no mês de abril, um
idoso diagnosticado com cancêr, em fase terminal, abandonado pela família. Ele recebia apenas os cuidados da
nora, que não tinha condições
de comprar tudo o que ele
necessitava. Por isso, recorreu ao instituto, que rapidamente iniciou uma campanha
de doaçoes, com excelentes
resultados: seis pacotes de
fraldas geriátrica. O resultado da camanha emocionou a
cuidadora. Além disso, com o
apoio da assistente social, o
instituto selecionou e entre-

Ao longo do ano foram entregues cestas de alimentos para 64 famílias

gou 64 cestas de alimentos
para famílias em situação de
vulnerabilidade social, a par-

tir das ações realizadas no
Dia das Mães e nas Campanhas do Agasalho e de Natal.

Instituto Gileno Bahia beneficia o
CECA no Dia das Crianças
Em comemoração ao Dia
das Crianças, no dia 9 de
outubro, o Instituto Gileno
Bahia entregou kits de brinquedos, material escolar e
lanche para as nove crianças da Casa de Acolhimento CECA, em Embu das Artes, São Paulo. Atendendo
as necessidades da casa de
acolhimento foram entre-

gues, a partir de doaçoes e
com o apoio de voluntários,
nove kits de lanche com 12
itens; quatro kits de brinquedos para as crianças de 3 a 5
anos; dois kits de brinquedos
e material escolar para as
crianças de 6 e 7 anos e três
kits de material escolar para
as crianças de 11 a 13 anos.
O saco lilás para colocar os

blocos de montar e os estojos foram doados pela AMC
Deco’r.
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Natal Solidário 2021 foi um sucesso
O Instituto Gileno Bahia
promoveu três ações diferentes neste Natal, beneficiando
mais de 400 pessoas, entre
elas, crianças de 0 a 12 anos.

Apadrinhamento
O
apadrinhamento
da
campanha “Natal Solidário”
tem como objetivo angariar
apoio de várias pessoas para
as crianças e adolescentes
atendidos pelo Instituto Gileno Bahia. Este ano foram
apadrinhadas 69 crianças e
adolescentes da Comunidade Zé Mineiro, localizada no
Jardim Pinheirinho, e da Casa
de Acolhimento CECA, ambas em Embu das Artes, em
São Paulo. O Instituto Gileno Bahia também ajudou e

apoiou mais 190 apadrinhamentos da Associação Santa
Luzia e da Garagem da Sol.
No total, 260 crianças receberam de seus padrinhos e
madrinhas um pacote contendo roupa, calçado e brinquedo. As doações vieram de
pessoas de diversas regiões,
como Embu das Artes, Taboão da Serra, Osasco, Cotia,
Guarulhos, São Paulo, Santos
e ainda do Rio de Janeiro e
até da Flórida, nos Estados
Unidos, que também apadrinharam as crianças.

Mais do que o esperado
A campanha “Natal da
Alegria”, do Instituto Gileno
Bahia, em parceria com a Unip
EAD – Polo Shopping Taboão,

entregou brinquedos novos
e educativos para todas as
crianças atendidas pelas três
instituições sociais selecionadas e ainda conseguiram
beneficiar mais três Organizações da Sociedade Civil.
Luana Lacerda, presidente do
Instituto Gileno Bahia, conta
que a meta era arrecadar 320
brinquedos novos e educativos para as 320 crianças, de
0 a 12 anos, atendidas pela
Associação Amigos da Cidadania (Taboão da Serra/SP),
Associação Evangélica Betel
(Embu das Artes/SP) e Casa
Gota de Amor (Jardim Catanduva em São Paulo/SP). “No
entanto, acabamos recebendo mais do que o necessário
e tambem brinquedos usa-

Da esq. para dir.: Foram entregues pacotes com presentes individualizados e personalizados para 9 crianças da Casa
de Acolhimento CECA, 60 da Comunidade Zé Mineiro e 92 da Associação Amigos da Cidadania
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O Instituto Gileno Bahia também ajudou e apoiou mais 191 apadrinhamentos da Associação Santa Luzia e da Garagem da Sol

dos. O que fez com que pudéssemos atender mais pessoas”, afirma Luana.
No total, foram arrecadados mais de 600 brinquedos, entre novos e usados,
atendendo as três organizações selecionadas. E mais, a
campanha beneficiou também a Associação Amigos e
Moradores do Bairro Jardim
Santa Luzia, a Associação de
Mães dos Especiais de Itaquera e crianças em situação de
rua da região. “Agradecemos

a todos que nos apoiaram,
doaram e participaram da
triagem, organização e entrega dos brinquedos. Nossa meta foi atingida graças
a cada um dos voluntários”
finaliza Luana.

Natal sem fome
Tendo em vista o momento em que vivemos, o Instituto Gileno Bahia, distribuiu
37 cestas de alimentos para
que famílias pudessem ter
um Natal mais digno!

37 cestas no “Natal sem Fome”

Da esq. para dir.: Foram entregues brinquedos educativos novos para 173 crianças da Associação Evangélica Betel e
16 da Casa Gota de Amor, com apoio da Unip EAD polo Shopping Taboão
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Projeto

Instituto Gileno Bahia inicia o
primeiro projeto
A Pétala Formação, uma
das sete áreas de atuação do
Instituto Gileno Bahia, tem
como objetivo formar e capacitar jovens e adultos para
a vida pessoal e profissional.
Por isso, foi criado, junto
com a coach Heloísa Helena, o projeto “Sonhar para
Realizar” com o objetivo de
fortalecer os relacionamenAs inscrições foram feitas por 18
cidades diferentes distribuídas
por sete estados e o Distrito
Federal. São elas:
7 de de Embu das Artes/SP,
2 de Brasília/DF,
2 de Salvador/BA, e
1 de Aparecida de Goiânia/GO,
1 de Aracaju/SE,
1 de Barueri/SP,
1 de Castanhal/PA,
1 de Ceilândia/DF,
1 de Fortaleza/CE,
1 de Goiânia/GO,
1 de Guarulhos/SP,
1 de Itapoá/DF,
1 de Itatiba/SP,
1 de Mogi das Cruzes/SP,
1 de Niterói/RJ,
1 de Paranoá/DF,
1 de Rio de Janeiro/RJ e,
1 de Taboão da Serra/SP
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tos pessoais e profissionais,
promovendo a conscientização e o poder de decisão.
Com o auxilio da ferramenta
do coaching, estimula o(a)
mentorando(a) a ser o(a)
protagonista da sua história.
Em princípio, a ideia era
oferecer um curso para os
jovens que estão saindo do
ensino médio para instrui-los sobre os possíveis caminhos de carreira profissional, por meio de um plano
de ação criado para o seu

desenvolvimento
pessoal.
Mas durante o planejamento
do projeto, as organizadoras, Luana Lacerda, Caroline Tosta e Heloísa Helena,
entenderam que devido às
dificuldades que o país enfrenta com a pandemia da
Covid-19, a demanda mais
urgente é o fortalecimento
das lideranças.
“Como falar de plano de
vida com os jovens se muitas
vezes nós mesmos não estamos na direção dos nossos
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Nos encontros foram trabalhadas várias questões pessoais e profissionais para
estimular a liderança do 3º setor ao protagonismo de sua própria história

sonhos”, afirma Luana Lacerda, presidente do Instituto
Gileno Bahia. Após a reflexão da equipe, o projeto foi
reformulado para atender as
lideranças do instituto e também das organizações de seu
entorno em Embu das Artes.
No processo de divulgação,
Caroline destacou a importância de disseminar o projeto
para o universo mais amplo
do Terceiro Setor, já que a
mentoria seria 100% online.
E, ao abrir as inscrições nas
redes sociais e convidar diversas lideranças a participar
do projeto, as organizadoras
do projeto se surpreenderam
com a adesão de 26 inscrições
de 20 Instituições diferentes,

superando as expectativas
da equipe, mostrando assim,
que o caminho escolhido está
realmente de acordo com as
demandas atuais.
“O planejamento inicial do
projeto era de apenas 15 vagas, porém ao percebermos
e acreditarmos na importância dessa demanda gerada
em um momento tão delicado pensamos no acolhimento
desses líderes inscritos, mantendo a turma com os 26”, explica Luana.
Nos 7 encontros online e
gratuito foram trabalhadas
várias questões pessoais e
profissionais para estimular a
liderança do 3º setor ao protagonismo de sua própria his-

tória e ao conhecimento tanto de si quanto do meio onde
está inserido(a).
O primeiro foi no dia 20 de
fevereiro e o último encontro
no dia 28 de agosto, onde foi
feito o fechamento e a apresentação dos trabalhos realizados no período.
O módulo um foi finalizado
com 100% da turma declarando que o curso aprimorou
suas habilidades e puderam
vizualizar no retrato da roda
da vida de antes e depois de
ter passado por todo o processo. “Adorei..foi e está sendo de
muito valor para mim. Passei a
ter clareza e entendimento dos
pontos importantes para uma
boa liderança, contribuindo
diretamente na minha gestão
profissional e também pessoal. Gratidão enorme e vamos
em frente!!!” – escreveu um
dos participantes.
Aqueles que obtiveram
75% de frequencia receberam
seus certificados. Em seguida
demos continuidade ao módulo 2 com mais três encontros, ocasião em que foram
abordadas as dificuldades que
as lideranças enfrentam no
terceiro setor.
Aproveitamento
das informações
apresentadas no curso
De 0 a 5

4,8 ★

Média declarada pelos participantes
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Mobilização e Participação Social

Instituto Gileno Bahia devolve
para a indústria 380 kg de plástico
No dia 07 de abril o Instituto Gileno Bahia foi aprovado no cadastro do Programa
Tampinha Legal – maior programa socioambiental de caráter educativo de iniciativa
da indústria de transformação
do plástico na América Latina.
O programa tem como
objetivo engajar a sociedade
na coleta de todos os tipos
de tampas plásticas, para
fazermos o Bem em prol das
entidades assistenciais.
O Instituto Gileno Bahia
cadastrou seus pontos de coletas para receber essas tampinhas. Seis pontos no total,
e um deles é o da estação
Vila Madalena (linha 2 verde
do Metrô de São Paulo) que,

Em 2021 foram coletadas e entregues
380 kg de tampas plásticas e mais
de meia tonelada de CO2 evitado!

14

no dia 26 de outubro, passou
a beneficiar a instituição.
Nesses 8 meses participando do programa, foram
entregue dois lotes, o que
totalizou 380kg de tampinhas devolvida para a indútria plástica, contribuindo,
assim, com o Meio Ambiente através do destino correto dos resíduos, fazendo a
Economia Circular acontecer e reduzindo os impactos
ambientais. Para mensurar
o quanto este número é significativo, é possível fazer
um cálculo. Para cada quilo
de tampas plásticas que é
recolhido, evita-se a emissão de 1,5 kg de dióxido de
carbono (CO2). Portanto,
em 2021, evitou-se a emissão de 570 kg de CO2 com

Quem estiver passando pela estação

Foram destinados

Foram coletados

Vila Madalena pode deixar as suas
Tampinhas de Plástico no coletor e
apoiar o Instituto Gileno Bahia

as entregas de tampinhas
pelo Instituto Gileno Bahia.
Além de contribuir com a
sustentabilidade do Instituto
Gileno Bahia, já que foram
arrecadados R$ 1.064,00
com o Tampinha Legal.

R$ 1.064,00

134,5 kg

ao Instituto Gileno Bahia
com o Tampinha Legal

tampinhas na Estação Vila
Madalena do Metrô/SP

Foram coletados

Evitando a emissão de

380 kg
de tampinhas plástica

570 kg de
CO2
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Rifa Solidária entrega Cesta
Junina à ganhadora
Nos meses de junho e julho de 2021, o Instituto Gileno Bahia realizou uma rifa
solidária para a captação de
recursos. As pessoas podiam
escolher 2 nomes de uma
rifa com 100 nomes pelo valor de R$ 15,00. Mas, ainda,
existia a opção de doar R$
10,00 e escolher 1 nome.
O sorteio estava previsto
para o dia 17/07, mas como
se completou a rifa mais rápido do que o esperado, o
sorteio foi adiantado para o
dia 9 de julho.
O nome sorteado foi ISAURA e a ganhadora foi a Julieth
(assista o vídeo do sorteio em
https://institutogilenobahia.
org.br/rifa-solidaria-entrega-de-uma-linda-cesta-junina-a-ganhadora).
Ela ganhou uma cesta recheada com 15 itens juninos
produzidos com muito carinho pela Solange da Sol na
Cesta, sendo eles: Pamonha;
Curau;
Canjica;
Cuscuz;
Bolo de fubá com goiabada;
Bolo de mandioca; Suco de
milho; Arroz doce; Maçã do
amor; Kit vinho quente; Paçoca; Pé de moleque; Pipoca
doce; Chá de gengibre; Chá
de erva cidreira.
O Instituto Gileno Bahia
agradece a parceira com a

Julieth ganhou uma linda Cesta Junina com 15 itens produzida pela Sol na Cesta

Sol na Cesta, aos doadores da cesta e da rifa e todos que contribuíram com a
nossa rifa solidária. O valor
total arrecadado para o Instituto foi de R$ 555,00. “Ficamos muito felizes com o
resultado da rifa solidária e
esse valor arrecadado será
utilizado para a manutenção
do instituto”, diz Caroline
Tosta, assessora de projetos
do Instituto Gileno Bahia.

O nome sorteado foi ISAURA
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Bazar Solidário
Uma outra mobilização de
recursos que foi promovida
pelo Instituto Gileno Bahia
foi o Bazar Solidário.
Entre tentativas e erros,
acertos e frustrações o bazar
solidário arrecadou um total
de R$ 491,20 nas suas ações
no ano de 2021.
Foram realizados 2 bazares em parceria com a Carla
Paim nos dias 11/03 e 23/05.
A ideia era que ele acontecesse todos os mês através
do grupo do WhatsApp. Porém a parceria foi desfeita e

o grupo acabou se perdendo.
O bazar, também, aconteceu com uma outra pessoa
que faz venda de roupas de
forma virtual, porém o valor
arrecadado não foi entregue
ao Instituto Gileno Bahia por
má-fé.
Muito decepcionados, foi
criado uma parceria já no final do ano com a Coopjovem
e o bazar aconteceu nos dias
20/12, 21/12 e 22/12 com
as peças em valores simbólicos e bem mais acessíveis.
Ainda tem muito para ser

ajustado e aprendido com o
bazar solidário mas, o Instituto Gileno Bahia já pensa
em outras parcerias.

Associados e Voluntários
A diretoria do Instituto
Gileno Bahia é composta por
10 mulheres dentro da diretoria executiva mais as conselheiras fiscais. Todas são
voluntárias e fazem parte
dos 17 sócios fundadores.
Neste ano não foram
aprovados os conselheros
adminstrativos, por não ter
completado os 3 anos de cariência para essa categoria,
nem os sócios beneméritos.
Porém, na categoria de
Parceiros dentro do quadro
social, o Instituto Gileno Bahia
tem cadastrado 16 parceiros,
sendo 8 parceiros PF, 4 par-

16

ceiros PJ e 4 parceiros OSCs.
Com isso, soma-se um total
de 33 associados, o que movimentou, só com os voluntários pro bono, R$ 28.840,00
em horas de trabalho.
Com essas parcerias foi
possível atender mais de
1150 pessoas com ações
próprias do Instituto Gileno
Bahia e com o apoio em outras entidades.

No final do ano, todos os
associaos
receberam
um
cartão de agrecimento, pelo
WhatsApp, por todo os trabalhos realizados até o momento e o empenho e dedicação,
além de convidá-los para que
no próximo ano continuem
realianzando a tansformação
que querem, propondo oportunidades e desenvolvimento
a todos.

33

R$ 28.840,00

associados
cadastrados

em horas de trabalho
voluntário pro bono
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Atendidos em 2021
O Instituto Gileno Bahia
tem como objetivo de oferecer
ferramentas para o desenvolvimento humano em todas as
suas dimensões – intelectual,
física, emocional, social e cultural – fortalecendo as crianças, adolescentes e adultos
para as escolhas do futuro. E
contribuir com ações dentro
das 7 áres que são: educação,
arte, cultura, esporte, saúde,
meio ambiente e formação –
oferecendo acolhimento, cidadania e oportunidades.
Essas pétalas são representadas pelas pontas do
símbolo do logotipo do Instituto Gileno Bahia.
Nesse ano de 2021, principalmente pelo cenário de
pandemia que o país ainda se
encontra, o maior número de
atendidos (95%) foram dentro das ações assistenciais
promovidas dentro do estado
de São Paulo e apenas 5%
foram promovidas dentro da
pétala de formação.
No entanto, as formações,

8
Estados

brasileiros + DF

968

atendidos

Áreas de Atuação

• 43,2% (418 atendidos)
Natal Solidário
• 06,7% (65 atendidos)
Assistência
• 02,6% (25 atendidos)
Sonhar para Realizar
• 02,4% (23 atendidos)
Palestras
• 01,0% (10 atendidas)
Dia das Mães
• 00,9% (9 atendidos)
Dia das Crianças

por serem de forma online,
conseguiram atingiram outros estados o que aumentou
a vizibilidade da imagem do
Instituto.
Abaixo estão todas as
ações e os 2 projetos realizados em 2021 divididos por
o número de atendidos.
• 43,2% (418 atendidos)
Campanha do Agasalho

98%

dos atendidos
foram de SP

48
atendidos com
as Formações

19
2 Formações
Cidades
do Brasil
5 Ações
920
atendidos

com as Ações

18

ONGs
apoiadas
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Entrada
Tampinha Legal
2,1%
Rifa Solidária
2,3%

Doação PF
6,9%
Doação de Material
0,3%

Doação PJ
1,5%
Bazar
1,4%
Campanha do Agasalho
1,1%

Doação Pro-Bono
84,5%

Saída
Despesas com Projetos
11,7%
Transporte
0,2%

Gestão
20,9%

Contábil
10,6%
Despesas com ações
8,3%
Manutenção
0,3%
Documentação
0,1%

Comunicação
47,9%
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Apoiadores
Com o amadureciemnto
nas relações entre o Instituto Gileno Bahia e as empresas privadas, as parcerias
foi dividida em categorias
– Empresas parceiras, OSCs
Parceiras, Cadastro e Certificações e Apoiadores. Foi
criado, também, o selo de
EMPRESA PARCEIRA QUE
PATROCINA/2021 do Instituto Gileno Bahia para empresas que apoiam e patrocinam os projetos e ações
contribuindo, assim, para o
desenvolvimento de pessoas

e a transformação social.
Em 2021, duas empresas
foram certificadas, Ollie.O
Studio e Guatá Estúdio, que
receberam o direito de utilizar o Selo.
O Instituto Gileno Bahia,
neste ano, realizou cadastrado e foi aprovado em quatro
entidades: Programa Tampinha Legal, Techsoup, Insitito
Olga Kos e no banco Cora.
E, por acreditar que trabalhar em rede fortalece e
expande as ações sociais, foi
firmado parceria com quatro

organizações da sociedade
civil, Okinawa Goju Ryu Karate Do, Associação Santa
Luzia, Coopjovem e Garagem da Sol onde foi possível
apoiar e contribuir com mobilizações e ações.

Empresas Parceiras:

OSCs Parceiras:

Cadastros
e Certificações:

Apoiadores:
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Comunicação

Somos .ORG
No dia 29 de março de
2021 foi dado a entrada no
pedido de registro do domínio
junto ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto
BR (nic.br).
Todos os documentos que
foram solicitados foram entre-

gues via correios e, no dia 28
de abril, o pedido foi aceito e
processado. Com isso fomos
habilitados a utilizar o endereço institutogilenobahia.org.br
Os endereços na categoria
.ORG.BR é destinado a todas
as atividades não governa-

mentais individuais ou associativas.
O site foi desenvolvido e é
administrado a partir da parceria pro bono com as empresas Ollie.O Studio e Guatá Estúdio e com a jornalista Lúcia
Scotero.

Usuários

1.138
Novos usuários

1.129
Visualizações de página

2.999
Páginas mais acessadas

28,01%

A parceria pro bono mantém o site no ar!

Página inicial

6,44%

/sonharpararealizar

Informações
demográficas

Sistema

6,30%
/doe

6,10%
/links

5,50%

/comoapoiar
Fonte:
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Redes Socias
381
428

curtidas na página (
seguidores (

25)

16)

694 seguidores ( 78)
335 posts ( 131)
241 #institutogilenobahia

Maiores Alcances

Maiores Alcances

Maior Curtida

Maiores Reação

29 inscritos (=)
42 visualizações (
295 impressões

282)

15 seguidores
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2)
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#institutogilenobahia
www.institutogilenobahia.org.br
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