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APRESENTAÇÃO
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Por uma sociedade mais justa
O fato de fazer parte de consistentes processos de transformação
do cotidiano de um número significativo de crianças, jovens e
adultos nos traz, antes de tudo, alegria, orgulho e ainda mais
certeza de que estamos no rumo certo. Os resultados positivos
dos projetos patrocinados pelo Instituto Societé Générale tem
sido ao longo de dez anos o grande estímulo para seguir em frente
com coragem e esperança de um mundo melhor. Não por menos
trabalhamos para que todos os brasileiros, especialmente os mais
jovens, tenham condições e oportunidades iguais de educação,
saúde, moradia, cultura e muito mais. A meta é ambiciosa, não
há dúvida, mas, ao mesmo tempo, é ela que nos mantém firmes
no propósito de colaborar com a construção de uma sociedade
mais justa, acreditando ser possível chegar lá com sensibilidade,
paciência, foco e determinação.
Além de saber um pouco mais dos trabalho das nossas oito
ONGs parceiras, neste balanço você vai descobrir porque
as ações solidárias do Instituto, cada vez mais fortalecidas
pelo engajamento do trabalho voluntário - de colaboradores,
de seus familiares e amigos - são imprescindíveis para tudo
acontecer de forma tão positiva. É nesse contexto que
mais uma vez reafirmamos o compromisso de acompanhar
devidamente os projetos já em andamento e também a nossa
disposição permanente de ampliar o número de programas
socioeducacionais de capacitação profissional, geração de
renda, desenvolvimento pessoal e cidadania em comunidades
que ofereçam perspectivas renovadas de um futuro digno para
quem necessita. Veja a seguir os frutos desse trabalho em 2016.
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O poder de transformar
Fortalecer ano a ano o acesso de jovens ao primeiro

O Instituto Société Générale de Responsabilidade Social

emprego, à cultura e ao esporte por meio da educação

também faz questão de manter uma estreita relação

com arte é prova de que, na trajetória do Grupo Société

com os colaboradores do Grupo Société Genéraleno

Générale, a atenção está voltada também para ações

Brasil, que participam ativamente como voluntários

muito além do mundo dos negócios. Ao mesmo tempo

nos projetos e ações. Um exemplo é programa Mentor

em que somos banqueiros eficientes no mercado,

Social, que oferece ao colaborador a possibilidade

também buscamos transformar a vida das pessoas,

de acompanhar jovens durante seis meses no seu

sempre atentos às necessidades e ao contexto de

desenvolvimento humano e profissional. Chego a dizer

cada país onde instalamos a nossa expertise pelo

que, sem a forte atividade dos colaboradores e de seus

mundo. Na presidência do Instituto SG desde 2012,

familiares, não chegaríamos lá de maneira tão positiva.

tenho presenciado a ampliação sistemática dessa idéia

Além disso, atuamos junto às empresas do Grupo em

em diversos programas de responsabilidade social.

projetos como Jovens Aprendizes, integrando jovens
das ONGs ao mundo corporativo. Isso sem contar

E em 2016, especialmente, pude acompanhar com

o apoio a programas como Cesta Básica e Doador

muito prazer o fortalecimento e o aumento do número

Social. Temos também o suporte constante dos

de ações nesse sentido. Além do Tempo de Cidadania,

Monitores Sociais, que acreditam em nossa filosofia

acrescentamos

resultados

e cujo engajamento é fundamental na construção de

superaram expectativas. Temos como objetivo aguçar a

outras

ações,

cujos

uma base sólida para um mundo melhor, cheio de

cada dia a sensibilidade de cada colaborador para que

oportunidades para todos.

possamos ultrapassar os limites da nossa missão como
instituição financeira. Por essa razão me sinto orgulhoso

Sabemos que resultados não se constroem sozinhos

e privilegiado em presidir o Instituto Société Générale de

e temos o privilégio de caminhar ao lado de empresas

Responsabilidade Social. Mais do que propiciar ações

parceiras, colaboradores e ONGs comprometidas com a

relevantes nas áreas de educação, saúde e inclusão

mudança social e diretamente ligadas a essas conquistas.

social, temos o compromisso de acompanhar cada
trabalho do início ao fim, assegurando vida longa a eles.
Neste ano mantivemos apoio à sete ONGs além de iniciar
parceria com uma nova ONG que atua com crianças e
jovens no Capão Redondo.

Francis Repka
Presidente do Instituto Société Générale
e do Grupo Société Générale no Brasil
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O Grupo Société Générale
O Grupo Société Générale foi fundado no Brasil em 1967, com
a missão de aliar serviços de banco comercial e de banco de
investimento de alto valor agregado, contando com o apoio
permanente de sua estrutura mundial e expertise técnica. Em
2016, o Grupo SG é representado pelas empresas Banco
Société Générale Brasil, ALD Automotive, SG Equipment
Finance e SG Consumer Finance. O Société Générale se tornou
um dos maiores grupos financeiros da Europa, com atuação
internacional, graças a uma relação de sólida confiança com
seus clientes e parceiros. Alguns valores fundamentais pautaram
esse crescimento: espírito de equipe, inovação, responsabilidade
e comprometimento.
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Instituto Société Générale
Com o intuito de colaborar na criação real de oportunidades de crescimento por meio

Grupo. Por isso, está presente em iniciativas educacionais de empregabilidade, esporte

da geração de emprego e renda, educação, qualificação profissional e atendimento

e cultura, que promovam a cidadania na busca pela igualdade de oportunidades de

a comunidades em 2007 foi fundado o Instituto Société Générale (ISG) com o objetivo

ascensão social. O Instituto preza a ética, a transparência e o profissionalismo, exercendo

de apoiar projetos socioeducacionais direcionados a populações em situação de

um papel ativo na valorização do ser humano e do espírito de equipe. Aberto a inovações,

vulnerabilidade social. Desde lá o ISG vem formando sólidas parcerias com instituições que

está sempre aderindo a novas parcerias com organizações que compartilham os mesmos

atuam diretamente em regiões de risco para desenvolver ações sociais relevantes, sempre

valores e ideais.

com metodologia própria, baseada nas práticas de gestão utilizadas pelas empresas do
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Estatuto dos direitos das
Crianças e dos Adolescentes
DIREITO À ESPECIAL PROTEÇÃO PARA O
S E U D E S E N V O LV I M E N T O F Í S I C O ,
MENTAL E SOCIAL
A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços, a
serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se
física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim
como em condições de liberdade e dignidade . Ao promulgar leis com este fim, a
consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança .

São direitos pelos quais todas as nossas ONGs parceiras lutam diariamente para que sejam garantidos. Hoje o Instituto apoia e abraça essa causa
divulgando, comunicando e conscientizando a todos os colaboradores do Grupo Société Générale.

NOSSOS PARCEIROS
CONHEÇA AS ENTIDADES APOIADAS EM 2016
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Casa do Zezinho
Fundada em 1994, a Casa do Zezinho é um espaço de oportunidades e desenvolvimento para crianças e jovens em
situação vulnerável, localizada na região do Parque Santo Antônio, zona sul de São Paulo. Hoje, são atendidos mais de
1.500 Zezinhos anualmente. São ministrados também cursos nas áreas de Gastronomia, Inglês, Informática, entre outros.
A associação cria condições para a formação do pensamento crítico e o desenvolvimento da autoconfiança. Seu objetivo
é que cada Zezinho possa ter um futuro do tamanho dos seus sonhos. Saiba mais: www.casadozezinho.org.br

Gol de Letra
A Fundação Gol de Letra é uma organização não governamental que promove o desenvolvimento integral de crianças
e jovens de comunidades socialmente vulneráveis, por meio de atividades esportivas, educativas, fortalecimento familiar
e desenvolvimento comunitário. Criada em 1998, pelos ex-jogadores de futebol Raí e Leonardo, atende cerca de 2.100
crianças, adolescentes e jovens de 6 a 30 anos, nas comunidades do Caju e Barreira do Vasco (Rio de Janeiro - RJ) e Vila
Albertina (São Paulo - SP). Saiba mais: www.goldeletra.org.br

Projeto Quixote
A história do Projeto Quixote se inicia em 1996 no PROAD – Programa de Atendimento a Dependentes do Departamento
de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, onde o psiquiatra Auro Lescher e a psicóloga Graziela Bedoian,
fundadores do Quixote, conheceram um grupo de educadores sociais que trabalhavam com crianças em situação de
rua nas proximidades do CEAGESP. Hoje o Quixote atua com o objetivo de transformar a história de crianças, jovens e
famílias em situações de risco, através do atendimento clínico, pedagógico e social integrados, gerando e disseminando
conhecimento. Saiba mais: www.projetoquixote.org.br

Instituto Hatus
O Instituto Hatus é uma instituição sem fins lucrativos que já beneficiou mais de 1.000 crianças e adolescentes da região
da Vila dos Remédios/SP desde 2010. A organização atende anualmente 200 crianças e adolescentes com aulas diversas
como teoria musical, canto coral ou instrumentos de orquestra. Com quatro corais e a Orquestra Juvenil Instituto Hatus
(OJIH), o propósito é utilizar a música como instrumento de transformação social, contribuindo com o desenvolvimento de
cidadania plena. Saiba mais: www.institutohatus.org
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Rugby para Todos
Em 2004 surgiu o Instituto Rugby para Todos em meio à comunidade de Paraisópolis, a partir da iniciativa de jogadores
da seleção brasileira de rugby. Nos dias de hoje, o projeto é um modelo de sucesso dentro desta comunidade e dentro do
rugby brasileiro. É uma ferramenta de promoção da cidadania que pode ser replicada em diferentes locais, com contextos
sociais semelhantes. Saiba mais: www.rugbyparatodos.org.br

Vida Jovem
Desde 1987 a Associação Vida Jovem investe na educação complementar e capacitação profissional de jovens de
alguns bairros da zona sul de São Paulo, com alto índice de vulnerabilidade social. A instituição tem em sua essência o
desenvolvimento pleno dos jovens, propondo uma formação de cidadãos realizados e motivados a cooperar positivamente
em suas famílias e comunidades. Saiba mais: www.vidajovem.org

Doutores da Alegria
Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde,
intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos.
Fundada por Wellington Nogueira em 1991, a associação já realizou mais de um milhão e meio de visitas a crianças hospitalizadas,
seus acompanhantes e profissionais de saúde. A Escola dos Doutores da Alegria atua na formação de públicos diversos. Entre suas
iniciativas destaca-se o Programa de Formação de Palhaço para Jovens que oferece a jovens de 17 a 23 anos, em situação de
vulnerabilidade social, uma iniciação na carreira artística voltada à linguagem do palhaço. Com metodologia única e abrangente no
país e carga horária de 1.800 horas, o curso já formou cerca de 200 jovens. Saiba mais: www.doutoresdaalegria.org.br

Interferência
Fundada em 2009 pelo escritor Ferréz o Interferência é localizado no Capão Redondo na Favela Santiago, era uma casa de
quatro cômodos que começou a ser usada todos os sábados para aulas de leitura com crianças e jovens da comunidade.
Hoje o projeto cresceu e já atende diariamente 80 crianças e jovens todos os dias com alimentação, arte, cultura, capoeira,
mosaico, informática e literatura. O objetivo do Projeto Interferência é contribuir para a mudança do Jardim Comercial,
inserindo aos poucos cultura e maior qualidade de vida para toda aquela comunidade.
Saiba mais: www.onginterferencia.org
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Estatuto dos direitos das
Crianças e dos Adolescentes
DIREITO À ALIMENTAÇÃO,MORADIA E
ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADAS PARA
A CRIANÇA E A MÃE
A criança deve gozar dos benefícios da previdência social . Terá direito a
crescer e desenvolver-se em boa saúde; para essa finalidade deverão
ser proporcionados, tanto a ela, quanto à sua mãe, cuidados especiais,
incluindo-se a alimentação pré e pós-natal . A criança terá direito a desfrutar
de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados.

São direitos pelos quais todas as nossas ONGs parceiras lutam diariamente para que sejam garantidos. Hoje o Instituto apoia e abraça essa causa
divulgando, comunicando e conscientizando a todos os colaboradores do Grupo Société Générale.

PROJETOS QUE APOIAMOS
CONHEÇA OS PROJETOS QUE CONTARAM
COM O NOSSO SUPORTE EM 2016
10
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RESULTADOS

Projeto de Olho no Futuro

Alunos Atendidos

90

Alunos Formados

78

Inserção no mercado de trabalho

39

Inserção em faculdades/cursos

40

Aos 30 anos, a Vida Jovem, que investe e acredita que os jovens são fontes inesgotáveis

mais estável ao público atendido. Os participantes ainda contam com atendimentos individuais

de conhecimento e aprendizado e defende uma formação profissional como forma de

realizados por profissionais e estagiários de serviço social e psicologia, com objetivo de

investimento em Capital Humano, está trilhando um caminho de sucesso em seus programas,

promover a autonomia e protagonismo juvenil, valores humanos e comportamentos cidadãos

atuando junto aos jovens da favela de Heliópolis, São João Clímaco, Pq. Bristol, Jd. São

como ferramentas para o enfrentamento e prevenção de situações de violência e seus

Savério e Sacomã.

desdobramentos. Só em 2016 foram cerca 400 atendimentos psicossociais

O projeto De Olho no futuro, que parte de ações de educação complementar e direcionamento

O trabalho da Vida Jovem tem trazido esperança e auto-estima para centenas de jovens

profissional com cursos de capacitação em Web Design, Hotelaria e Turismo e Manutenção

dessas comunidades todos os anos, mostrando a capacidade que eles têm de realizar e

de Computadores, busca criar condições de empregabilidade e, portanto, situação financeira

crescer como cidadãos.
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Projeto Gol de Trabalho -RJ

Alunos Atendidos

132

Alunos Formados

86

Inserção no mercado de trabalho

31

Inserção em faculdades/cursos

30

A iniciativa nasceu da necessidade de evitar situações de risco social a jovens em

contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, por meio

12 comunidades do bairro do Caju e adjacências, no Rio de Janeiro. Para isso é

de ações efetivas de promoção, formação e encaminhamento ao mercado de trabalho.

realizado um trabalho de complementação educacional. Dividido em duas turmas

Formação continuada, equilíbrio entre as rotinas profissionais e pessoais e criação de

semestrais, há formação em rotinas administrativas - com matemática, informática,

uma nova imagem de si - no que diz respeito à capacidade de realizar e de executar

língua portuguesa - e formação pessoal para 120 alunos, com idade entre 17 e 30

múltiplas tarefas - são alguns dos objetivos. A ação prevê ainda constantes avaliações

anos. Além de criar condições de empregabilidade, o projeto pretende também

que medem o grau de desempenho de cada um.
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Projeto Jogo Aberto na Vila - Ano 4
Desde 2004, o Jogo Aberto utiliza os princípios do Esporte associado à Educação e o

Dentro desse contexto, acontece o Projeto Ano 4 - Jogo Aberto na Vila, que em 2016 ofereceu

Esporte de Participação para disseminar a cultura esportiva na região da Vila Albertina,

diretamente: 605 vagas semanais em 17 modalidades esportivas (crianças e adolescentes de 08 a 17

em São Paulo. Para isso, prioriza a inclusão de todos, a diversidade, o uso do diálogo e o

anos); 16 vagas para formação em monitoria (jovens entre 16 e 20 anos); 10 vagas para capacitação

protagonismo, favorecendo o envolvimento, o acesso à prática esportiva e a construção

de agentes sociais (mulheres com mais de 18 anos); 50 vagas para atividades esportivas para adultos.

coletiva de valores: políticos e éticos. A atuação do Jogo Aberto é dividida em quatro

Indiretamente ofereceu atividades de atendimento social, lazer, festividades, torneios,

frentes: Núcleo de Esporte e Desenvolvimento – NED, Projeto em 5 (cinco) Escolas Públicas,

caminhadas, jogos de interação entre as escolas para 3.321 crianças, jovens e adultos da

Formação de Monitores Esportivos e Projeto de Lazer que acontece aos sábados.

comunidade da Vila Albertina.
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Projeto Construindo Cidadania com Arte
O Instituto Hatus é uma instituição sem fins lucrativos que já beneficiou mais de

Teoria, Prática de Conjunto, Prática orquestral, Socialização, Prática de Instrumentos

1.000 crianças e adolescentes da região da Vila dos Remédios/SP desde 2010. O

(Violino, Viola, Violoncello, Contrabaixo, Flauta transversal) e Musicalização. No ano

projeto Regendo o Futuro oferece aulas de música para 200 crianças e adolescentes

de 2016 foram cerca de 370 horas/mês de aula mais de 10 apresentações realizadas

de 06 até 16 anos no contra‐turno escolar. O processo contempla quatro corais e

e todas as atividades contam com apoio pedagógico e de uma assistente social. O

uma Orquestra juvenil. Cada aluno participa de no mínimo duas atividades por semana

propósito é proporcionar o acesso gratuito à cultura e em especial à música, através da

dentro de um conteúdo programático desenvolvido para atender por faixa etária e

apresentação dos corais e orquestra da instituição na região de atuação porque dessa

nível de musicalização. As oficinas oferecidas são de Canto Coral, Instrumental ORFF,

maneira se oferece oportunidades de livre ingresso a manifestações culturais.
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Projeto Rugby Para Todos Paraisopolis
Contribuir para o desenvolvimento dos alunos, trabalhando competências individuais

fisioterapeutas, assistentes sociais e educadores físicos.

e coletivas por intermédio da prática do Rugby é o objetivo desse projeto. Tudo a

Cerca de 200 crianças e adolescentes, entre 6 a 19 anos, são atendidas semanalmente.

partir dos valores

Desde 2015 o Instituto SG deu apoio financeiro e administrativo à iniciativa e reforçando

dessa modalidade esportiva: respeito , cooperação, lealdade,

amizade, excelência e disciplina -Esses são os alicerces da ação realizada no dia a

ainda mais a parceria

dia na comunidade de Paraisópois, em São Paulo. Os participantes contam também

atendimento global.

com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de psicológos, nutricionistas,

Durante o ano de 2016 passaram por atendimento mais de 250 beneficiários.

para fortalecer sua estrutura e facilitar o andamento do

15
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Projeto Programa de Formação de Palhaços para Jovens
O Programa de Formação de Palhaço para Jovens, idealizado pela Escola dos Doutores da Alegria,

parte do programa, abrindo um caminho de reflexão e de prática de artistas que um dia foram

completou 13 anos em 2017. A iniciativa oferece formação artística profissionalizante para jovens

nossos alunos e hoje são profissionais atuantes. Esta troca de experiências revela o pensamento

de 17 a 23 anos em situação de vulnerabilidade e risco social, com foco na autonomia de criação

de uma escola implicada em formar e difundir com excelência a linguagem do palhaço.

e inserção no mercado de trabalho artístico.

Duzentos jovens artistas já se formaram no programa, que tem processo seletivo bianual, com

Com metodologia única e abrangente, dividida em uma carga horária de 2000 horas-aula em dois

recorte de renda líquida familiar de até R$ 603 por pessoa, e oferece bolsa-auxílio mensal aos

anos e meio, o curso disponibiliza conhecimentos práticos e teóricos para que os jovens possam

estudantes. Mais do que uma formação de qualidade na linguagem do palhaço, o programa

seguir carreira artística e implementar projetos sociais e culturais nas comunidades onde moram,

propõe um olhar reflexivo e crítico dos alunos, de tal modo que sua arte possa afetar o outro e

promovendo acesso à cultura e transformação social. Encontros artísticos abertos ao público fazem

resignificar as coisas e o mundo ao seu redor.
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Projeto Quixote Jovem Projeto Semente
PROJETO QUIXOTE JOVEM A ideia é estimular o protagonismo de jovens em situação

psicossociais do desenvolvimento de cada um. O PROJETO SEMENTE COLABORATIVA

de risco, desenvolvendo sua capacidade criadora, autoestima, habilidades artísticas

no decorrer do processo de aprendizagem, os jovens são incentivados a desenvolver

e no mundo do trabalho, além de incentivá-los à liderança. Tudo isso com foco em

idéias de negócios colaborativos que possam beneficiar os locais onde vivem e

inclusão social e geração de renda. Em 2016 foram atendidas cerca de 50 jovens,

frequentam. Os projetos foram apresentados para uma banca formada por profissionais

entre 16 a 18 anos. Os participantes realizaram atividades em oficinas semanais de

de diversas áreas, inclusive por funcionários do Grupo SG. Os melhores recebem

comunicação, empreendedorismo, informática, grafite, dança e usina da imagem. O

um incentivo financeiro, chamado “semente”, uma verba que possibilita dar início à

projeto é monitorado em reuniões semanais, onde são feitas avaliações pedagógicos e

implementação da proposta.
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Projeto Ostentando Saber
Com inspiração em sua trajetória bem sucedida, Reginaldo Ferreira da Silva, o rapper,

nasceu para interferir na história de vida de cada um, mostrando novos caminhos que

poeta e escritor Ferrez, nascido e criado no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo,

os leve a assumir o papel de protagonistas de suas vidas. Sempre sob a supervisão

inaugurou em novembro de 2009 a Interferência, uma Ong que, por intermédio da arte,

de pedagogos e professores, hoje há ali cerca de 80 crianças e adolescentes – de 6 a

mostra ser possível uma vida melhor, mais digna, menos vulnerável à marginalidade e

16 anos – em atividades variadas, desenvolvidadas pelo projeto Ostentando o Saber.

aos riscos que ela traz. Por experiência própria, Ferrez percebeu que o mundo da leitura

Para fazer parte é preciso estar matriculado em algum curso. A partir das 8 h funcionam

e da educação poderia promover transformações no cotidiano nada fácil de crianças

as oficinas de recreação, informática, capoeira, mosaico e muito mais. Às 12 h todos

e adolescentes da região. Segundo a educadora Ivanize Cristóvão da Silva, a Ong

almoçam juntos e logo depois vão para a escola para voltar no dia seguinte.
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Projeto As Cinco Estações
A proposta do trabalho foi reunir crianças e adolescentes em diferentes linguagens

na Casa do Zezinho por estas crianças e jovens.

artísticas, como musica, dança e encenação e levar esta arte para diferentes pontos da

Foram ensaios semanais nas oficinas de orquestra, canto coral, dança e teatro. O projeto

cidade de São Paulo através de 5 “Flash Mob’s”.

que atendeu o total de 90 crianças e jovens, entre 10 á 17 anos. Por fim foram feitas

Baseado na idéia de que a cultura e a arte devem “invadir” os espaços públicos e

cinco apresentações em lugares como o Vão Livre do MASP o Parque do Ibirapuera e

privados a idéia do projeto foi surpreender aos espectadores com o trabalho realizado

o Parque da Independência.
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Estatuto dos direitos das
Crianças e dos Adolescentes
DIREITO À EDUCAÇÃO GRATUITA E AO
LAZER INFANTIL
A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras os quais deverão
estar dirigidos para educação; a sociedade e as autoridades públicas se
esforçarão para promover o exercício deste direito .

São direitos pelos quais todas as nossas ONGs parceiras lutam diariamente para que sejam garantidos. Hoje o Instituto apoia e abraça essa causa
divulgando, comunicando e conscientizando a todos os colaboradores do Grupo Société Générale.

VOLUNTARIADO
ENGAJAMENTO

E

Desde 2008, o ano de inauguração do Instituto SG
no Brasil, em todos os países com representação
do Grupo Société Générale, é realizada uma
semana especial de estímulo à solidariedade. São
promovidas atividades com o objetivo de despertar
cada vez mais nas empresas e na população em
geral atenção às causas sociais.

VEJAM AS INICIATIVAS QUE
ACONTECERAM DURANTE 2016
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Tempo da Cidadania
(de 06.06 a 12.06 de 2016)
Com o objetivo de despertar cada vez mais nas empresas e na sociedade como um

um total de 105 voluntários, que dedicaram 350 horas de seu tempo aos eventos.

todo atenção para as causas sociais, essa semana de estímulo à solidariedade – desde

Cerca de 230 camisetas foram vendidas com uma arrecadação de R$ 5.950. O projeto

2008 parte da programação anual do ISG – teve como foco os direitos da criança e

Quixote recebeu 541 peças de roupas usadas, vendidas no Brexote, e a Interferência

do adolescente. Todas as atividades giraram em torno de reflexões sobre o tema. Na

25.490 dos mais variados itens de material escolar. Os 60 produtos do Leilão Silencioso

ocasião foi criada uma página no Facebook não só para divulgar os eventos, mas

– entre os quais peças de mosaico, almofadas e objetos de decoração produzidos

principalmente para dar maior visibilidade ao ISG. Cartazes, banners e bandeirinhas

pelas Ongs – arrecadaram R$ 4.850. Houve, entre muitas outras coisas, apresentações

com informações do Estatuto da Criança e Adolescente também foram colocados em

das orquestras do Instituto Hatus e da Casa do Zezinho, a Toca, Zezinho, para

locais estratégicos. Os resultados superaram as expectativas. A semana contou com

colaboradores. Vejam a seguir as ações que fizeram parte da semana.
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InterAção (2x)
De olho no mercado
Cerca de 40 jovens das Ongs parceiras participaram de visitas programadas a duas empresas
do Grupo SG, onde puderam ter contato efetivo com profissionais do mercado e cada vez
mais informações para uma escolha acertada de carreira. Em 2016 houve dois encontros
como esse: um na semana do Tempo de Cidadania e outro no mês de novembro. Em cada
um deles a moçada foi recebida por 30 funcionários/colaboradores, que falaram de suas
experiências, mostraram um pouco do seu cotidiano no trabalho, procurando sempre passar
uma noção real de como é o dia a dia em multinacionais como o Société Générale. A conversa
não poderia ter sido melhor.

Mão na Massa Vida Jovem
Reforma da ONG
Quarenta voluntários das empresas do Grupo SG se reuniram em um mutirão
para reformar as instalações da ONG Vida Jovem. Além da pintura de paredes,
portas e janelas, foram comprados móveis novos para as salas de aula e também
para as dependências onde funciona a parte administrativa. Tudo realizado no
mais alto astral.
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Leilão Silencioso de Artes das ONGs Parceiras (2x)
Venda criativa
Peças de mosaico, almofadas, objetos de decoração, vasos – num total de 150 produtos feitos pelas ONGs
parceiras – fizeram parte de dois leilões silenciosos em 2016. Um deles fez parte da programação de eventos do
Tempo de Cidadania e outro aconteceu no mês de dezembro. As peças foram colocadas em espaços cedidos pelas
empresas do Grupo. Junto delas uma ficha com o valor do lance inicial. As pessoas escolhiam as que quisessem e
davam o seu lance – o que só foi possível entre 10h às 16h. Depois desse horário, levou a peça quem deu o lance
maior. Cada Ong recebeu pelos seus trabalhos artesanais leiloados.

Interferência Day
Diversão e aprendizado
Mais uma vez 60 crianças da Interferência passaram uma divertida tarde de
atividades em duas empresas do Grupo – 30 delas na ALD e 30 no Banco
Cacique. Houve uma verdadeira invasão do bem nos locais de trabalho. A
programação incluiu oficinas de pintura de rosto, de cabelo, escultura de bexigas
e muita brincadeira com a intervenção surpresa dos Doutores da Alegria. Os
funcionários/voluntários viraram monitores por um dia. Tudo isso regado a
refrigerante, hot dog, crepe e pipoca. Uma delícia.
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Doações de Materiais de arte para
o Interferência / Doação de Roupas
para o Projeto Quixote (Brexote)
Doações em caixa
Caixas de papelão foram colocadas na entrada das empresas e nos locais de
trabalho do Grupo para estimular as doações de material de artes e de roupas. A
Interferência recebeu uma infinidade de canetinhas coloridas, lápis de cor, de cera,
cartolina, papel crepon, sulfite e o Projeto Pixote ficou com as roupas. Crianças e
jovens das duas Ongs comemoraram a iniciativa que deu muito certo.
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É tempo de Caneca!
O meio ambiente agradece
De olho na saúde do meio ambiente, foi realizada uma campanha de conscientização nas empresas do Grupo.
A proposta era simples: substituir os copos plásticos, de bebedouros e de locais de café, por canecas e, assim,
contribuir para a economia dos recursos naturais já tão escassos no planeta. Foram colocados cartazes com alertas
sobre o tema. Além disso, um placar mostrava dia a dia o número de copinhos poupados. Sucesso total.

Venda de camisetas dos Direitos
Direito à família, à Educação, ao Carinho à Atenção foram apenas alguns dos direitos
do Estatuto da Criança e do Adolescente estampados em sete modelos de camisetas
usadas pelos colaboradores da semana. Objetos de desejo e uma espécie de
uniforme em todos os eventos foram vendidas 230 delas. Sucesso total.
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Intervenção dos Doutores da Alegria
nas Empresas do Grupo
Quebra da rotina
Num clima festivo, alto astral, os palhaços dos Doutores da Alegria, sem avisar com antecedência, fizeram visitas
às empresas do Grupo. O encontro inusitado não poderia ter sido melhor. Cerca de 30 funcionários se beneficiaram
diretamente da ação, que contou com 455 colaboradores. Em cada uma das quatro intervenções da trupe houve
muita brincadeira e total descontração.

Apresentação do Toca, Zezinho! /
Apresentação do Coral Instituto Hatus
Música de qualidade
Os talentosos participantes do coral do Instituto Hatus e a orquestra da Casa do
Zezinho, o Toca, Zezinho, mais uma vez fizeram grande sucesso, encantando
colaboradores das empresas do Grupo SG, em recitais que aconteceram em
datas separadas. Cerca de 100 colaboradores assistiram as apresentações.
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Doação de presentes Dia das Crianças Interferência
Presentes para todos
As 60 crianças da Ong receberam presentes dos colaboradores. Cada empresa do Grupo se encarregou de juntar
um dos itens escolhidos – roupas, brinquedos, livros e kits higiene. Foram montadas sacolas individuais com tudo
isso. A garotada adorou a surpresa.

Doação de Alimentos ONG CAMACC
Cerca de quatro toneladas de comida e de produtos de limpeza foram doadas para
a Ong CAMACC, que hospeda crianças e jovens de todo o País em tratamento de
câncer nos hospitais de São Paulo. Esse foi o resultado da gincana de arrecadação
proposta por funcionários/colaboradores do Banco Société Générale. Como se vê a
campanha teve 100% de adesão, beneficiando muito quem precisa.
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Mentor Social 2016
Ao longo do ano seis colaboradores acompanharam 13 integrantes da Vida Jovem promovendo
reuniões mensais e, especialmente, dando palestras sobre temas de interesse direto como
preparação para entrada no mercado de trabalho e outros mais. A novidade do projeto em 2016
foram os passeios realizados. Os jovens foram conhecer de perto a TV Cultura em São Paulo
e também a Rede Cidadã, programa para aprendizes, com o objetivo de informar e de abrir
caminhos para a inserção deles no mercado de trabalho.

Educador por um dia
Em 2016, 20 colaboradores trocaram saberes com as crianças e jovens das Ongs parceiras,
colocando à disposição delas suas experiências de vida e expertise profissional. Eles compartilharam
um pouco da bagagem acumulada ao longo dos tempos nos assuntos mais variados, mas com
foco especial na escolha de uma carreira para o mercado de trabalho.
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Estatuto dos direitos das
Crianças e dos Adolescentes
DIREITO À ALIMENTAÇÃO,MORADIA E
ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADAS PARA
A CRIANÇA E A MÃE
A criança deve gozar dos benefícios da previdência social . Terá direito a

DIREITO A

crescer e desenvolver-se em boa saúde; para essa finalidade deverão
ser proporcionados, tanto a ela, quanto à sua mãe, cuidados especiais,
incluindo-se a alimentação pré e pós-natal . A criança terá direito a desfrutar
de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados.

São direitos pelos quais todas as nossas ONGs parceiras lutam diariamente para que sejam garantidos. Hoje o Instituto apoia e abraça essa causa
divulgando, comunicando e conscientizando a todos os colaboradores do Grupo Société Générale.

OUTRAS INICIATIVAS
VEJA OS EVENTOS E AÇÕES QUE CONTARAM COM O
APOIO DO INSTITUTO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EM 2015
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Participação nas Bancas de Jovens do Projeto Quixote
Bancas de avaliação de Projetos dos Jovens do Quixote
A cada semestre, uma banca formada por colaboradores das empresas e integrantes do ISG se encarrega
de fazer a avaliação de novos projetos empreendedores elaborados pelos jovens do Projeto Quixote. Os
aprovados recebem verba para a realização.

Doação de Cestas Básicas (Um, dois feijão com arroz)
Para estimular cada vez mais os jovens que participam das ONGs, é feita uma doação de cestas básicas. A iniciativa
surgiu a partir do alto índice de desistência dos cursos de formação, que ocorre dentro das ONGs, quando a
necessidade de trabalho (ajuda na renda familiar) se torna urgente. Em 2016 foram distribuídas cerca de 700 cestas.

Doador Social
As doações continuaram em 2016. Os funcionários do Grupo também puderam colaborar com o
desenvolvimento dos projetos apoiados pelo Instituto Société Génerale doando a partir de R$ 5,00 –
descontados direto da folha de pagamento.

Encontros Embaixadores e Monitores Sociais
Em 2016 não foi diferente. Desde sua fundação em 2008 o Instituto SG conta com a ajuda valiosa dos embaixadores
e monitores sociais. O Instituto promove encontros para a multiplicação das ações e eventos voluntários que o Instituto
SG promove ao longo do ano. Esse tipo de iniciativa reforça ainda mais a importância e a força imprescindível do
trabalho dos colaboradores para obtenção dos resultados positivos das ações sociais colocadas em prática.
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Visitas do Padrinhos da ONG
Para o bom andamento dos projetos, todos os anos as Ongs parceiras contam com uma assessoria especial formada
por colaboradores e membros da diretoria do ISG. São os chamados padrinhos que além de orientar e ajustar os rumos
visitam cada uma delas para ver de perto como os trabalhos estão se desenvolvendo.

Jantar Celebração Vida Jovem
Como sempre foi um sucesso o já tradicional jantar – seguido de leilão – promovido pela Ong para a
arrecadação de fundos. Em 2016 participaram do evento, entre outros, a diretoria do Instituto SG e
alguns voluntários sorteados.

Exposição Identidade
O Instituto promoveu na galeria de arte da ALD, a exposição Identidade. Lá ficaram expostos os incríveis trabalhos dos
jovens de releitura de si próprios, fruto do desafio proposto pelos encontros do projeto Mentor Social. A ideia era a de se
olhar no espelho e depois expressar, com pincel e tinta em tela, o que sentiram. Os resultados surpreenderam.

Criação da Página no Facebook
Foi criada uma página especial no Facebook para envolver cada vez mais os colaboradores e também divulgar de forma
ampla as ações do ISG e, mais especificamente, a semana do Tempo de Cidadania.
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Participação em formaturas dos projetos apoiados
A equipe do ISG sempre está presente na formatura dos jovens que participam dos projetos que apóia. Em 2016
prestigiou o evento das ONGs Vida Jovem, de São Paulo, e Gol de Letra, do Rio de Janeiro.

Participação nos Jogos Paralímpicos
A convite da Foundation SG 20 jovens da Gol de Letra do Rio de janeiro – mais três monitores sociais vindos das empresas
do grupo – foram assistir aos jogos paralimpicos do Rio. Os vários exemplos de superação, força de vontade e de sucesso
diante de adversidades imprimiram ao programa um intenso caráter educativo muito além do que se esperava.

Participação no Evento de Clientes do Banco
Orquestra do Instituto Hatus / Grafitte Projeto Quixote

A Orquestra do Instituto Hatus se apresentou no evento criado pelo Banco Société Générale que juntou
clientes e empresários de várias áreas. Na mesma ocasião, além de boa música, houve também uma
performance de um grupo de jovens do Projeto Quixote numa sessão de grafitagem em guarda-sóis. As
peças foram sorteadas entre os convidados.

Rugby para Todos
Conexão Brasil França

Em agosto de 2016 o ISG levou 50 crianças atendidas pelo projeto Rugby para Todos do Rio de Janeiro
para treinar com Shannon Izar e Virimi Vakatawa, dois craques da seleção francesa do esporte, na praia de
Copacabana. Houve uma recepção carinhosa aos atletas, que deram uma aula master de Rugby, vestindo a
camiseta criada especialmente para quem participou do evento.
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Estatuto dos direitos das
Crianças e dos Adolescentes
DIREITO À IGUALDADE, SEM DISTINÇÃO
DE RAÇA RELIGIÃO OU NACIONALIDADE
A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta Declaração. Estes
direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou
discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de
outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição econômica, nascimento ou
outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família.

São direitos pelos quais todas as nossas ONGs parceiras lutam diariamente para que sejam garantidos. Hoje o Instituto apoia e abraça essa causa
divulgando, comunicando e conscientizando a todos os colaboradores do Grupo Société Générale.

INVESTIMENTOS
E
RESULTADOS
33
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BENEFICIÁRIOS
DIRETOS E INDIRETOS

2016

5516

Acompanhamento de projetos apoiados via Incentivos Fiscais
Lei de Incentivo ao
Esporte

Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente

Investimento Social

Lei Rouanet

DESDE 2008

R$ 6.046.421

R$ 1.523.213

R$ 329.364

R$ 516.715

EM 2016

R$ 1.178.364

R$ 755.576

R$ 211.394

R$ 211.394

Ações Sociais e de Voluntariado
realizadas

Voluntários e
Participantes

Cestas Básicas
Doadas

Total arrecadado em campanhas e
distribuído aos parceiro

343

18.682

9.495

R$ 568.986

44

376

1.050

R$ 50.996

DESDE 2008
EM 2016
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Estatuto dos direitos das
Crianças e dos Adolescentes
DIREITO AO AMOR E À COMPREENSÃO POR
PARTE DOS PAIS E DA SOCIEDADE
A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento pleno e harmonioso
de sua personalidade; sempre que possível, deverá crescer com o amparo e sob a

DIREITO A

responsabilidade de seus pais, mas, em qualquer caso, em um ambiente de afeto e segurança
moral e material; salvo circunstâncias excepcionais, não se deverá separar a criança de
tenra idade de sua mãe. A sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar
especialmente do menor abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de
subsistência. Convém que se concedam subsídios governamentais, ou de outra espécie,
para a manutenção dos filhos de famílias numerosas.

São direitos pelos quais todas as nossas ONGs parceiras lutam diariamente para que sejam garantidos. Hoje o Instituto apoia e abraça essa causa
divulgando, comunicando e conscientizando a todos os colaboradores do Grupo Société Générale.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
E

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
35
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DESPESA (R$)

RECEITA (R$)

2015

2016

Investimento em Projetos

R$ 758.581

R$ 775.399

R$ 979.566

Despesas Gerais e
Administrativas

R$ 296.132

R$ 324.450

R$ 99.958

R$ 74.204

Despesas Financeiras

R$ 1.811

R$ 2.015

R$ 953.746

R$ 1.053.770

R$ 1.056.524,33

R$ 1.101.864,00

2015

2016

Doações do Exterior

R$ 28.395

R$ -

Doações locais

R$ 825.394

Financeiras
Total

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS

Total

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS

2015/2016

2016
70,47%

71,80%

70.37%

2015

Investimentos em Projetos

2016

Despesas Gerais e Administrativas
Despesas Financeiras

28,02%

29,45%

0,18%

0,18%
29,45%

Investimentos em
Projetos

Despesas gerais e
Administrativas

Despesas
Financeiras

0,18%
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BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

31 DE DEZEMBRO DE 2016
ATIVO

NOTA

Circulante
Caixa e equivalente de
caixa
Adiantamentos
Impostos a Compensar
Total do Ativo

5

2015

2016

PASSIVO

723.188

680.999

Circulante

717.707

680.925

Contas a pagar

5.481

74

"Obrigações tributárias
a recolher"

0

0

723.188

682.501

2015

2016

28.459

28.770

6

11.609

800

6

1.107

2.252

Encargos Sociais

3.942

10.093

"Provisões de férias e
encargos"

11.801

15.625

694.729

653.31

Patrimônio Social

797.507

694.729

"Déficit/Superávit do
Exercício"

-102.778

-40.998

"Total do Passivo +
Patrimônio Líquido"

723.188

682.501

Patrimônio Líquido

NOTA
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Estatuto dos direitos das
Crianças e dos Adolescentes
DIREITO À ALIMENTAÇÃO,MORADIA E
ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADAS
PARA A CRIANÇA E A MÃE
A criança deve gozar dos benefícios da previdência social . Terá direito a
crescer e desenvolver-se em boa saúde; para essa finalidade deverão
ser proporcionados, tanto a ela, quanto à sua mãe, cuidados especiais,
incluindo-se a alimentação pré e pós-natal . A criança terá direito a desfrutar
de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados.

São direitos pelos quais todas as nossas ONGs parceiras lutam diariamente para que sejam garantidos. Hoje o Instituto apoia e abraça essa causa
divulgando, comunicando e conscientizando a todos os colaboradores do Grupo Société Générale.

RELATÓRIO DOS
AUDITORES INDEPENDENTES
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OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Examinamos as Demonstrações Financeiras do INSTITUTO SOCIÉTÉ

RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PELAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

GÉNÉRALE que compreendem o Balanço Patrimonial, em 31 de dezembro

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação

de 2016, e as respectivas Demonstrações do Resultado do Período, das
Mutações do Patrimônio Líquido, e dos Fluxos de Caixa, para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas,
incluindo o resumo das principais Políticas Contábeis.
Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
Patrimonial e Financeira da Entidade, em 31 de dezembro de 2016, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

das Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.
Na elaboração das Demonstrações Financeiras, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das Demonstrações Financeiras, a não ser que a administração pretenda

BASE PARA OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações

liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
Demonstrações Financeiras.

Financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações
Financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de

circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração.

auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base

segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo

contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de

com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam

auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos

as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser

ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à

decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,

capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que

individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma

existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de

perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com

auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Financeiras

base nas referidas Demonstrações Financeiras.

ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de

inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em
continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
Demonstrações Financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações
Financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito,

erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,

entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das

conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

constatações de auditoria, inclusive as eventuais deficiências nos controles

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a

internos que identificamos durante nossos trabalhos.

auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas
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Estatuto dos direitos das
Crianças e dos Adolescentes
DIREITO À EDUCAÇÃO GRATUITA E AO
LAZER INFANTIL
A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e
obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se-á à criança uma
educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita - em condições de

DIREITO A

igualdade de oportunidades - desenvolver suas aptidões e sua individualidade,
seu senso de responsabilidade social e moral. Chegando a ser um membro
útil à sociedade .

São direitos pelos quais todas as nossas ONGs parceiras lutam diariamente para que sejam garantidos. Hoje o Instituto apoia e abraça essa causa
divulgando, comunicando e conscientizando a todos os colaboradores do Grupo Société Générale.
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DIRETORIA
Francis Henri Max Repka
Presidente

Pascal François Antoine Vitantonio
1º Vice-Presidente

CONSELHO FISCAL
Leandro dos Santos
1º Conselheiro Fiscal

Ademir de Araújo
2º Conselheiro Fiscal

Pascal Marcel Bouillon
2º Vice-Presidente

Luiz Fernando Teixeira
3º Vice-Presidente

Priscyla Luciano D Andrade Furlan
Diretora Executiva

Christine Bona de Napoli
Diretora Financeira

Gisele Gherson
Tesoureira

CONSELHO CONSULTIVO
François Alain Dossa
1ª Conselheiro Consultivo

Sueli Dantas
2º Conselheiro Consultivo

Carolyne Moura Munhoz
3ª Conselheira Consultiva

Maria Baldin
4ª Conselheira Consultiva

Nathalia de Paula Assis
Secretária

GESTÃO DE PROJETOS
Gilson Martins
Gerente de Projetos

Cláudio Lima
Analista

DADOS DE 31/12/2016

42

BALANÇO

SOCIAL

2016

EDUCAR PRA TRANSFORMAR VIDAS!

CRÉDITOS

INDICE

GRUPO SOCIÉTÉ GENÉRÁLE NO BRASIL

PARCEIROS

APOIADORES SOCIAIS
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