
Instituto Lidera Jovem 

C.N.P.J. 28.593.321/0001-66 

Balanços patrimoniais 

em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
em Reais 

 
Ativo Nota 2019   2018 

     Circulante 
    Caixa e equivalentes de caixa 4      181.508,47  

 
     150.278,48  

Caixa e equivalentes de caixa - recursos restritos 5         22.966,13  
 

                       -    

Recursos de projetos a receber 6         77.000,00  
 

                       -    

Despesas antecipadas 
 

          1.760,00  
 

                       -    

  
     283.234,60  

 
     150.278,48  

          

Não Circulante 
    Imobilizado e intangível 7      111.886,21  

 
        49.282,77  

     Total do ativo        395.120,81         199.561,25  
 

 
Passivo Nota 2019   2018 

     Circulante 
    Contas e títulos a pagar  8         13.007,33  

 
        13.706,33  

Obrigações trabalhistas 
 

          2.565,92  
 

                       -    

Obrigações fiscais e tributárias  
 

          1.698,81  
 

              964,25  

Recursos de projetos a executar 6      100.018,48  
 

                       -    

  
     117.290,54  

 
        14.670,58  

     Patrimônio líquido 10 
   Patrimônio social 

 
     184.890,67  

 
        59.951,27  

Superávit do período 
 

        92.939,60  
 

     124.939,40  

  
     277.830,27  

 
     184.890,67  

     Total do passivo e patrimônio líquido        395.120,81         199.561,25  
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 

 

 
Sara Margaret Hughes  Flavia Roberta Mendes  

 Presidente  Contadora - CRC 1SP 221432/O-7  

C.P.F. 214.389.528-30  Monello Contadores  

 
 CRC 2SP 014827/O-0  
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Instituto Lidera Jovem 

C.N.P.J. 28.593.321/0001-66 

Demonstração do resultado dos períodos  

findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
em Reais 

 
Atividades de Assistência Social Nota 2019   2018 

     Receitas institucionais e de captação 
    Receitas de doações  11         697.218,96  

 
           439.207,39  

Receitas obtidas com serviços voluntários 12         243.606,11  
 

- 

Receitas financeiras 
 

                 394,85  
 

                    225,68  

Outras receitas 
 

             7.080,11  
 

-  

  
        948.300,03  

 
           439.433,07  

     Despesas das atividades assistenciais 
    Despesas com pessoal 13         (59.240,86) 

 
           (14.063,30) 

Despesas administrativas e gerais 14       (546.875,07) 
 

         (297.366,39) 

Despesas financeiras e bancárias 
 

           (2.886,85) 
 

              (1.395,36) 

Despesas fiscais e tributárias 
 

           (2.751,54) 
 

              (1.668,62) 

Despesas com serviços voluntários 12       (243.606,11) 
 

-  

  
      (855.360,43) 

 
         (314.493,67) 

     Superávit dos períodos              92.939,60               124.939,40  
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sara Margaret Hughes  Flavia Roberta Mendes  

 Presidente  Contadora - CRC 1SP 221432/O-7  

C.P.F. 214.389.528-30  Monello Contadores  

 
 CRC 2SP 014827/O-0  
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Instituto Lidera Jovem 

C.N.P.J. 28.593.321/0001-66 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  

em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
em Reais 

 

   Patrimônio   

 
 Superávit (déficit)  

 
 Patrimônio   

 
 Social  

 
 do período  

 
 Líquido  

Saldo em 31/12/2017                              -    
 

                 59.951,27  
 

              59.951,27  

  Incorporação ao Patrimônio Social               59.951,27  
 

               (59.951,27) 
 

                             -    

  Superávit do período                              -    
 

               124.939,40  
 

            124.939,40  

Saldo em 31/12/2018               59.951,27  
 

               124.939,40  
 

            184.890,67  

  Incorporação ao Patrimônio Social             124.939,40  
 

             (124.939,40) 
 

                             -    

  Superávit do período                              -    
 

                 92.939,60  
 

              92.939,60  

Saldo em 31/12/2019             184.890,67  
 

                 92.939,60  
 

            277.830,27  

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sara Margaret Hughes  Flavia Roberta Mendes  

 Presidente  Contadora - CRC 1SP 221432/O-7  

C.P.F. 214.389.528-30  Monello Contadores  

 
 CRC 2SP 014827/O-0  
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Instituto Lidera Jovem 

C.N.P.J. 28.593.321/0001-66 

Demonstração dos fluxos de caixa – método indireto  

em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
em Reais 

 

  2019   2018 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 
   

Superávit (déficit) do período              92.939,60  
 

        124.939,40  
Aquisição de imobilizado por doações           (69.999,45) 

 
- 

Depreciação              12.380,96  
 

          10.855,39  

Resultado líquido ajustado              35.321,11  
 

        135.794,79  

    
(Aumento) redução nos ativos 

   
Em convênios e parcerias a receber           (77.000,00) 

 

                          -    

Em despesas antecipadas              (1.760,00) 

 

                          -    

Em impostos e contribuições a recuperar                             -    

 

                     1,69  

Aumento (redução) nos passivos 

 
 

 Em contas e títulos a pagar                  (699,00) 

 

          13.706,33  

Em obrigações trabalhistas                2.565,92  

 

                          -    

Em obrigações fiscais e tributárias                     734,56  

 

                963,43  

Em recursos de projetos a executar           100.018,48  

 

                          -    

 

             23.859,96  
 

          14.671,45  

    
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais              59.181,07  

 
        150.466,24  

    
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 

   
Aquisição de imobilizado               (4.984,95) 

 
        (13.929,33) 

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos              (4.984,95) 
 

        (13.929,33) 

    
Variação do caixa e equivalentes de caixa              54.196,12            136.536,91  

    Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 
 

 
No fim do exercício            204.474,60  

 

        150.278,48  

No início do exercício           150.278,48  

 

          13.741,57  

    Variação do caixa e equivalentes de caixa              54.196,12            136.536,91  
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 

 

 

Sara Margaret Hughes  Flavia Roberta Mendes  

 Presidente  Contadora - CRC 1SP 221432/O-7  

C.P.F. 214.389.528-30  Monello Contadores  

 
 CRC 2SP 014827/O-0  
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Instituto Lidera Jovem 

C.N.P.J. 28.593.321/0001-66 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 

em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
em Reais 

 
 

1 Objetivos sociais 
 

Instituto Lidera Jovem (doravante denominado simplesmente como “Instituto”) é uma associação civil 
de direito privado, sem fins econômicos, de natureza social, educacional e cultural, cujas atividades 
reger-se-ão por estatuto social e pela legislação vigente. 
 

O Instituto tem sede na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, nº 818, na cidade de Lençóis Paulista – 
estado de São Paulo e terá prazo de duração indeterminado. 
 

O Instituto tem como finalidade a execução de projetos de interesse publico a pratica de ações sociais, 
educacionais e culturais para o desenvolvimento de pessoas, predominantemente adolescentes e 
jovens, através de programas de treinamento, cursos, congressos, seminários, conferências e demais 
atividades congêneres, inclusive, utilizando meios de comunicação em sistemas de educação 
presencial ou a distância, livros, apostilas, plataformas, aplicativos e filmes. 
 

O Instituto também tem por objetivo a realização e difusão dos projetos e programas de educação e 
cultura voltados predominantemente para  adolescentes e jovens, envolvendo treinamentos criados 
para toda a sociedade através de parcerias com outras entidades. 
 
 

2 Apresentação das demonstrações contábeis 
 

a. Declaração de conformidade  
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, 
consubstanciadas nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)  e 
nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 – Entidade Sem finalidade de 
Lucros, e posteriores alterações, combinada com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que visam orientar o 
atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas 
jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros. 
 

b. Base de mensuração 
 

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. 
 

c. Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais.  
 

d. Uso de estimativas e julgamentos 
 

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade 
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. 
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Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas 
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos 
futuros afetados. 
 

e. Mudança de profissional contábil e alteração do Plano de Contas 
 

No exercício de 2019 os serviços contábeis passaram a ser executados por outro profissional de 
contabilidade, sendo estruturado um novo Plano de Contas para a instituição.  
 

Em função dessas alterações, algumas contas contábeis poderão sofrer distorções, quando 
comparadas ao balanço do ano anterior – 2018. 
 
 

3 Principais políticas contábeis 
 

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos 
os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. 
 

a. Apuração do resultado 
 

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o princípio da 
competência.  
 

b. Caixa e equivalentes de caixa 
 

Abrange saldos de caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros de curto prazo e de alta 
liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo, acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço. 
 

c. Caixa e equivalentes de caixa com restrição 
 

Compreendem depósitos bancários restritos e/ou investimentos financeiros, decorrentes de parcerias 
governamentais que somente poderão ser utilizados na aplicação do projeto contratado. 
 

d. Recursos de projetos a receber 
 

Valores a receber decorrente de parceria firmada com órgãos públicos. 
 

e. Imobilizado 
 

Registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, à taxa mencionada na 
nota 7, com base no tempo de vida útil estimado do bem. 
 

f. Redução ao valor recuperável 
 

Os ativos sujeitos à depreciação ou amortização são revisados anualmente para verificação do valor 
recuperável. Quando houver indício de perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do 
ativo é testado. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do 
ativo ultrapassa seu valor recuperável; ou seja, o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor 
em uso de um ativo. 
 

g. Demais ativos circulantes 
 

Os demais ativos circulantes estão apresentados aos valores de custo, que não excedem o valor de 
realização. 
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h. Passivos circulantes  
 

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço 
patrimonial. 
 

i. Patrimônio líquido 
 

Representa o patrimônio inicial, acrescido ou reduzido dos superávits (déficits) apurados anualmente 
desde a data de sua constituição. 
 
 

4 Caixa e equivalentes de caixa 
 

 2019  2018 
    
   Caixa 35,95  248,60 
   Aplicações financeiras  181.472,52  150.029,88 

    
 181.508,47  150.278,48 

    

O Instituto mantém a parcela disponível do superávit dos exercícios aplicados financeiramente 
enquanto não reinvestidos em atividades ligadas ao seu objeto social. 
 
 

5 Caixa e equivalentes de caixa – recursos restritos 
 
 

 2019  2018 
    
Aplicações financeiras 22.966,13  - 

 
Recursos referente  recebimento da 1ª e 2ª parcela do Termo de Fomento nº 021/2019 firmado com a 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. 
 
 
 

6 Recursos de projetos a receber e recursos de projetos a realizar 
 

  
Projetos a receber 

 
Projetos a executar 

  
2019 

 
2018 

 
2019 

 
2018 

         PM de Lençóis Paulista – TF nº 021/2019 
 

     77.000,00  
 

                    -    
 

    100.018,48  
 

                     -    

 
 

Refere-se ao Termo de Fomento nº 021/2019, firmado em 10/10/2019 com a PM de Lençóis Paulista, 
por meio da Secretaria de Assistência e Promoção Social, no montante total de R$ 100.000,00 para 
aplicação no Projeto “Formação de Líderes”. 
 

Projetos a receber: em 31 de dezembro o Instituto possuía saldo a receber de R$ 77.000,00 (R$ 
23.000,00 já recebido e registrado em caixa e equivalentes de caixa recursos restritos). 
 

Projetos a executar: em 31 de dezembro o Instituto mantinha 100% do saldo a ser aplicado no projeto. 
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7 Imobilizado 
 

Movimentação do imobilizado Taxa de  
 

Saldo em 
 

Adições 
 

Saldo em 

  
Deprec. 

 
31.12.2018 

   
31.12.2019 

  
a.a. 

      Máquinas e equipamentos 
 

10% 
 

                   -    
 

      8.850,72  
 

       8.850,72  

Móveis e utensílios 
 

10% 
 

      9.262,12  
 

    10.094,98  
 

     19.357,10  

Equipamentos de informática 20% 
 

    51.642,19  
 

      4.109,70  
 

     55.751,89  

Veículos 
 

20% 
 

                   -    
 

    48.501,00  
 

     48.501,00  

    
    60.904,31  

 
    71.556,40  

 
   132.460,71  

         (-) Depreciação 
   

 (11.621,54) 
 

 (12.380,96) 
 

   (24.002,50) 

         Saldo líquido 
   

    49.282,77  
   

   108.458,21  

         

         Movimentação do intangível 
   

Saldo em 
 

Adições 
 

Saldo em 

    
31.12.2018 

   
31.12.2019 

Marcas e patentes 
 

               -    
 

                   -    
 

      3.428,00  
 

       3.428,00  

         

         Total imobilizado e intangível         49.282,77           111.886,21  

 
Do montante total de aquisições no exercício de 2019, o valor de R$ 69.999,45 foi proveniente de 
doações recebidas da LWART LUBRIFICANTES LTDA. 
 
 

8 Contas e títulos a pagar 
 

 2019  2018 
    
   Aluguéis 9.016,28  - 
   Fornecedores de serviços 3.224,44  13.706,33 
   Fornecedores de materiais 724,91  - 
   Concessionárias de serviços públicos 41,70  - 

    
 13.007,33  13.706,33 

 
9 Provisão para contingências 

 

A Administração do Instituto não tem conhecimento de contingências trabalhistas, cíveis ou 
tributárias, bem como de outras naturezas, que requeiram a constituição de provisão para futura 
perda.  
 
 

10 Patrimônio líquido 
 

Resultado do exercício: O resultado do exercício é incorporado ao patrimônio social, conforme 
Resolução CFC N.º 1.409/12 que aprovou Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros. 
 
 

Dissolução ou extinção: o Instituto poderá ser dissolvido por decisão da Assembleia Geral convocada 
especialmente para este fim, quando se tronar impossível ou inviável a continuação de suas 
atividades, desde que haja aprovação de 3/5 (três quintos) dos associados com direito a voto. 
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11 Receitas de doações 
 

 2019  2018 
    
   Doações de pessoas jurídicas 614.216,61  439.207,39 
   Doações de pessoas físicas e cooperadores diversos 5.734,45  - 
   Doações recebidas em bens e/ou produtos 77.267,90  - 

    
 697.218,96  439.207,39 
 

Conforme descrito na nota 2, item e, devido a mudança de profissional contábil e de plano de contas 
no exercício 2019, a comparabilidade das informações poderá ficar prejudicada em relação ao 
exercício anterior 2018. 
 
 

12 Receitas (despesas) de serviços voluntários 
 

Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades 
sem finalidade de lucros, o Instituto identificou e mensurou os trabalhos voluntários por ele recebidos 
durante os exercícios de 2019.  
 

O valor do trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes a 
cada um dos serviços recebidos. 
 

Nenhum dos valores teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos,  
como receita e despesa, sem efeito no resultado do exercício. 
 
 

13 Despesas com pessoal 
 

 2019  2018 
    
   Salários (29.244,90)  - 
   Estagiários -  (11.746,33) 
   Verbas rescisórias (3.313,97)  - 
   Férias, 13º salário e encargos (7.961,09)  - 
   Encargos sociais (10.489,50)  (2.316,97) 
   Benefícios (7.298,40)  - 
   Outras despesas com pessoal (933,00)  - 

    
 (59.240,86)  (14.063,30) 

 
 

14 Despesas administrativas e gerais 
 

 2019  2018 
    
Prestação de serviços de pessoa jurídica (352.264,20)  (164.819,18) 
Prestação de serviços de pessoa física (25.759,70)  - 
Aluguéis (58.729,12)  (48.240,94) 
Materiais de consumo (23.558,59)  (4.769,46) 
Concessionárias de serviços públicos (14.489,84)  (17.675,37) 
Depreciação (12.380,96)  (10.855,39) 
Demais despesas (59.692,66)  (51.006,05) 

    
 (546.875,07)  (297.366,39) 
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Conforme descrito na nota 2, item e, devido a mudança de profissional contábil e de plano de contas 
no exercício 2019, a comparabilidade das informações poderá ficar prejudicada em relação ao 
exercício anterior 2018. 
 
 

15 Imunidade tributária 
 

O Instituto é imune de Impostos por força do artigo 150, inciso VI, alínea “c” e do § 7º do art. 195, da 
Constituição Federal e cumpre integralmente todos os requisitos previstos no Código Tributário 
Nacional para gozo da imunidade tributária. 
 
 

16 Partes relacionadas 
 

O Instituto não efetuou nenhuma transação ou contratou partes relacionadas e os conselheiros e 
dirigentes da Entidade não são remunerados.  
 
 

17 Atividades institucionais de Assistência Social 
 
O Instituto Lidera Jovem, criado em  2017, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, 
que tem como missão criar oportunidades para jovens por meio de capacitações e espaços para 
reflexões, a fim de desenvolverem suas habilidades de liderança positiva e se sentirem empoderados 
como agentes de protagonismo da sua vida e transformação na comunidade. 
 
No exercício de 2019, o Instituto desenvolveu os seguintes Programas/Projetos, de forma totalmente 
gratuita, sem nenhum tipo de cobrança de seus usuários. 

 
 Projeto Formação de Líderes 

 
No ano de 2019 o Projeto contou com 34 jovens selecionados, que durante 10 meses tiveram noções 
teóricas e práticas sobre liderança, cidadania e protagonismo. 

 
Encontros do Projeto Formação de Líderes: 
- Semanalmente: terças e quintas-feiras, das 15h30 às 17h30 
- Mensalmente: sábados, das 14 às 18h 
- Período: março a dezembro 
- Visitas institucionais no mês de julho 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

Panorama da formação = 174 h/a 

 Encontros (56) = 128 h/a 
Oficinas de temas transversais (5) = 10 h/a 
Pensamento Crítico e Redação (7) = 14 h/a 
Visitas institucionais (7) = 14 h/a 
Participação na comunidade (Festa junina e Festa da criança - 2) = 8 h/a 

 Ações: 16 

 Voluntários externos envolvidos: 18 

 Participantes do projeto: 34 

 Instituições de ensino envolvidas: 14 
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 Congresso Juvenil 

 

Com o objetivo de envolver os jovens em discussões de temas que compõem suas próprias realidades, 

as atividades propostas para dois dias de evento buscam propiciar um ambiente para reflexões sobre 

problemas sociais, possíveis propostas para soluções, saber o que quer, para que quer e traçar metas 

para alcançá-las. Os jovens participaram de atividades interativas, trabalhos em equipe e palestras 

com profissionais renomados.  
 

O Congresso Juvenil foi realizado com a parceria de empresas de Lençóis Paulista e região que 

acreditam que iniciativas como essa são importantes para garantirmos a base da nova geração. Em 

2019, contou com a parceria de 39 empresas da cidade e região. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Desafio Faça Acontecer 

 

Em 2019, o Desafio Faça Acontecer é um concurso que mobiliza os alunos das escolas municipais, 

estaduais e particulares de Lençóis Paulista, Macatuba e Borebi, com o objetivo de estimulá-los a 

desenvolverem ações sociais para a transformação da realidade local, diminuindo os impactos dos 

problemas que afetam suas escolas e seu entorno. Em 2019, 16 escolas participaram com 36 projetos 

inscritos. O evento de premiação aconteceu no CSEC e reuniu os 24 projetos finalistas e suas 

respectivas torcidas, destes 12 foram contemplados com prêmios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação: 1 

 Jovens voluntários envolvidos: 13 

 Voluntários externos envolvidos: 9 

 Participantes do evento: 727 

 Pessoas mobilizadas pelos projetos através de palestras, rádios, TV e 
outras ações: 20 mil 

 2 mantenedores e 4 patrocinadores 

 Instituições de ensino envolvidas: 17 

 Ação: 1 

 Jovens voluntários envolvidos: 24 

 Voluntários externos envolvidos: 48 

 Participantes do evento: 291 

 2 mantenedores e 37 patrocinadores 

 Instituições de ensino envolvidas: 16 
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 PROFITURO 
 

A Feira de Profissões “Profituro” foi planejada com objetivo de ampliar o conhecimento dos jovens 

acerca do seu futuro profissional, proporcionando informações para identificar suas possibilidades e 

sonhos, esclarecendo suas dúvidas quanto a sua escolha profissional. O evento, em seu 10º ano 

contou com oficinas de carreiras com profissionais das áreas, palestras voltadas a orientação 

vocacional e motivacional para os estudos. A Profituro contou também com stands das faculdades de 

Lençóis Paulista e região, stands de cursos técnicos e stand sobre orientação para intercâmbio 

cultural.  

Contamos também com a Profituro Online, uma plataforma com diversos conteúdos sobre carreiras, 

cursos técnicos, motivacional e dicas para se portar em uma entrevista.  

 

 

 

 
 

 
 

 Líderes em Ação 

 

AMIGO DA VEZ: Idealizado a partir da ação do Grupo de Pais Joias Devolvidas (Bauru), que tem como 

objetivo a conscientização de jovens sobre o perigo de ingerir bebidas alcoólicas e dirigir, os jovens 

integrantes do Projeto Amigo da Vez participam de ações abordando os motoristas de carros em 

noites movimentadas na cidade, orientando-os para que elejam o “Amigo da Vez” para conduzir os 

colegas com segurança no trânsito. Em 2019, a ação aconteceu durante a realização da Facilpa, em 

seu estacionamento oficial. 
 

  

 

 

 
 

 

BORN THIS WAY / SEJA LUZ: foi idealizado a partir do Setembro Amarelo e da necessidade de 

conscientizar os jovens sobre doenças psicológicas (bulimia, anorexia, depressão, suicido e ansiedade) 

através de palestras e dinâmicas. Os jovens foram incentivados a pensar no amor próprio e auto 

aceitação. 

Os membros deste projeto, além de fazer as ações nas escolas, fizeram uma parada em um semáforo 

movimentado da cidade, entregando bexigas com frases motivacionais e dando um abraço para quem 

ali passava. 
 

  

 

 

 Ação: 1 

 Jovens voluntários envolvidos: 5 

 Pessoas mobilizadas pelo projeto: 210 

 6 patrocinadores 

 Ações: 10 

 Jovens voluntários envolvidos: 13 

 Voluntários externos envolvidos: 1 

 Pessoas mobilizadas pelo projeto: 749 

 4 patrocinadores 

 Ação: 1 

 Jovens voluntários envolvidos: 26 

 Voluntários externos envolvidos: 28 

 Participantes do evento: 281 

 Pessoas mobilizadas online: +1600 

 2 mantenedores e 12 patrocinadores 

 Instituições de ensino envolvidas: 15 
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FINDAC: Ativando a cidadania: o objetivo é fazer com que os jovens executem a mudança de modo 

que eles busquem informações, façam pesquisas de campo e debates entre si para tentarem resolver 

uma determinada problemática de sua cidade. Foi feito um encontro com os jovens que tinham 

interesse em discutir essa problemática em um salão da cidade (Splendore). 

Este projeto nasceu inspirado no projeto “Abra sua mente e vote consciente”, onde puderam ver 

muitos jovens interessados na política sem saber como podem ajudar sua comunidade. 

Empresas parceiras (11): Supermercado Santa Catarina, Padaria Trigal, Padaria Pão & Opção, Padaria 

Pão & Pão, SC Agro, UNITEC elétrica e automação, Wizard, Qually Brasil, Salão de festas Splendore, 

LPNet, DAVOI e Cert Gestão Aplicada. 

 
 

 

 

 

 

 

 
LÍDERES DA ALEGRIA: O objetivo é proporcionar alegria e diversão aos pacientes hospitalizados 

deixando uma mensagem reflexiva. 

Inspirados na iniciativa dos Doutores da Alegria, os jovens realizaram diversas visitas humanizadas ao 

Hospital Nossa Senhora da Piedade. Neste ano participaram de treinamentos com a equipe do 

hospital (sobre segurança e higiene hospitalar), com o Eduardo Santos (sobre técnicas do improviso) e 

com os Doutores da Alegria (técnicas de maquiagem e vivenciaram uma ação conjunta). 

 

 

 
 

 

 

LÍDERES PELO NATAL: Surgiu da iniciativa de alguns jovens em querer levar um pouco de carinho e 

solidariedade nas instituições na época do Natal. 

O objetivo é arrecadar produtos de necessidades básicas para instituições da cidade, com ações de 

sensibilização em supermercados e comunidade geral. As instituições beneficiadas em 2019 foram: Lar 

da criança Acolhe Mais Mãe da Piedade, Casa Abrigo Amorada, Hospital N. S. da Piedade e Casa CAPE. 

As arrecadações dos produtos foram feitas nos mercados: Sto. Expedito, Sta. Catarina e Top Serv. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Ações: 10 

 Jovens voluntários envolvidos: 21 

 Voluntários externos envolvidos: 1 

 Pessoas mobilizadas pelo projeto: 549 

 Instituição social envolvida: 1 

 Ações: 13 

 Jovens voluntários envolvidos: 18 

 Pessoas mobilizadas pelo projeto: 280 

 3 patrocinadores 

 Instituições sociais envolvidas: 5 

 Ação: 1 

 Jovens voluntários envolvidos: 6 

 Voluntários externos envolvidos: 5 

 Pessoas mobilizadas pelo projeto: 60 

 11 patrocinadores 
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PÁSCOA FELIZ:, o objetivo é proporcionar as crianças da Casa Abrigo Amorada uma páscoa diferente e 

solidária. Os jovens arrecadaram ovos de páscoa e chocolates nos mercados e com pessoas da cidade 

e entregarem em um dia de muita brincadeira e diversão na Casa. 

Empresas parceiras (06): Dona Caramelo, Cacau Mila, Cristiane, Viviane, Rosana Almeida e Natália 

Pipa. 

 

 

 

 

 

 
PETS EM AÇÃO: Em seu primeiro ano, o objetivo é ajudar os animais de rua, com a colaboração dos 

cidadãos e casas de ração que puderam ajudar com doação de ração. Todas as doações foram 

entregues para a Associação dos Animais de Lençóis Paulista. Montaram também uma página no 

Facebook para conscientizar as pessoas ao não abandono e incentivá-las a adotar um animal 

abandonado. 

Empresas parceiras (10): Rei da ração, Agropet, Mundo animal, Comercial Santarém, Planeta Animal, 

Comai, Ferragens São Carlos, Comercial Paraíso, Cores Vivas e Casa de Construção Dois Irmãos. 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDAR É VIVER: O objetivo é visitar os idosos que moram no asilo e promover o bem-estar 

através de momentos de sensibilidade emocional. 

Os jovens levaram instrumentos musicais e jogos para entreter os idosos e passar por momentos 

agradáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ações: 3 

 Jovens voluntários envolvidos: 11 

 Pessoas mobilizadas pelo projeto: 70 

 Instituição social envolvida: 1 

 Ação: 1 

 Jovens voluntários envolvidos: 6 

 Pessoas mobilizadas pelo projeto: 16 

 6 patrocinadores 

 Instituição social envolvida: 1 

 Ação: 1 

 Jovens voluntários envolvidos: 6 

 Pessoas mobilizadas através da página do 
Facebook: 127 

 10 patrocinadores 
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Pessoas 

mobilizadas 

pelo 

projeto/evento

Nº ações

Jovens 

voluntários 

envolvidos

Instituições de 

ensino e sociais 

envolvidas

Patrocinadores

Voluntários 

externos 

envolvidos

AULA (PROJETO LÍDERES) 34 16 0 24 0 18

AMIGO DA VEZ 210 1 5 0 6 0

BORN THIS WAY / SEJA LUZ 749 10 13 4 0 1

15º CONGRESSO JUVENIL 291 1 24 16 39 48

5º DESAFIO FAÇA ACONTECER 727 1 13 17 4 9

FINDAC: ATIVANDO A CIDADANIA 60 1 6 0 11 5

LÍDERES DA ALEGRIA 549 10 21 1 0 1

LÍDERES PELO NATAL 280 13 18 5 3 0

PÁSCOA FELIZ 16 1 6 1 6 0

PETS EM AÇÃO 127 1 6 0 10 0

10ª PROFITURO 281 1 26 15 12 28

RECORDAR É VIVER 70 3 11 1 0 0

5º DESAFIO FAÇA ACONTECER - PESSOAS 

MOBILIZADAS PELOS PROJETOS ATRAVÉS DE 

PALESTRAS, RÁDIOS TV ENTRE OUTRAS AÇÕES
20000 N/A N/A N/A N/A N/A

TOTAIS 23394 59 80 26 85 110

PROJETOS LÍDERES E LÍDERES EM AÇÃO

TOTAL GERAL

*Os números em destaque não são uma soma dos valores pois as pessoas e empresas se repetem em algumas ações.  
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