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O desenvolvimento de pessoas 
em meio à pandemia

No Encontro Anual da AVSI Brasil, que aconteceu em dezembro 2019, em Salvador (BA), ouvimos 
a seguinte frase: “A realidade é o lugar onde mais aprendemos na vida”. Parece que estávamos 
antecipando o grande desafio que a pandemia da COVID-19 colocaria na realidade do mundo, nos 
projetos, na relação com os nossos beneficiários, com os colaboradores e suas famílias, além de 
nossos parceiros e financiadores.

Após alguns meses vivenciando o cotidiano desta pandemia, o que estamos aprendendo? 
Aprendemos que a realidade é muito superior à nossa capacidade de manipulá-la, que somos 
frágeis, que a morte é algo muito mais concreto, imprevisível e contemporâneo também no século 
21, no qual criamos a ilusão que a ciência era o porto seguro para salvar a humanidade. As nossas 
perguntas fundamentais se tornaram mais agudas, sentimos o desejo de respostas às necessidades 
da experiência existencial, não podemos mais banalizar os questionamentos que foram ofuscados 
durante muito tempo, precisamos de um novo olhar sobre o sentido da vida e da morte, sobre o 
sentido da verdadeira liberdade em um momento de isolamento social.  

Também aprendemos que, frente à COVID-19,  somos todos iguais: poderosos e humildes, ricos e 
pobres, todos com os mesmos medos e desejos de felicidade, de necessidade de relação e companhia 
humana,  de ser acolhido e receber assistência humanizada quando mais vulneráveis ou doentes. 
Entendemos que não somos autossuficientes e que sozinhos afundamos. Esta necessidade de 
relação com o outro, de sermos amados, provocou uma inversão de valores na sociedade moderna 
gerando, por meio de algumas atividades médicas, assistenciais e de caridade, o reconhecimento de 
figuras centrais no combate à COVID-19.  Como o Papa Francisco citou: foi gerada a “heroicidade 
dos anônimos, (...) pessoas que doaram a sua vida e estão escrevendo hoje os momentos decisivos 
da nossa história”. Como não reconhecer nesta heroicidade também os rostos dos nossos 
colaboradores que, na fronteira do Brasil com a Venezuela, continuam acolhendo e confortando, 
durante a pandemia, tantos refugiados, estes que foram obrigados de forma cruel e dramática a 
abandonar seu lar?

As agendas sobre o desenvolvimento serão impactadas e reformuladas nos próximos anos pelos 
efeitos da COVID-19, visando responder às novas necessidades elementares das pessoas no 
mundo e no Brasil, em consequência do aumento da pobreza e da miséria. Neste contexto, a AVSI 
Brasil necessitará de uma grande capacidade para aderir e se dedicar a responder às realidades 
indicadas em cada nova circunstância que viveremos nos próximos anos, com uma postura aberta 
e confiante ao que virá. Este é e sempre será o método que usaremos para continuar gerando um 
posicionamento adequado a momentos históricos como esse, sem precedentes. 

A pandemia representa um fato incontestável de análise para a vida, bem como para nossos projetos, 
de modo que podemos verificar se geramos relações humanas e experiências de amizade operativas 
profundas. Estas amizades têm como norte uma confiança dentro de uma afeição, que permite criar 
um vínculo nas relações fazendo surgir um desejo de continuar junto, usando a inteligência para 
encontrar um caminho em comum, em resposta às circunstâncias da realidade, dentro de uma 
afeição - que permite incluindo a crise da COVID-19 - gerando assim as condições para  continuar  a  
nossa  missão  institucional  de  tornar  as pessoas protagonistas da própria vida.

Conselho Diretivo AVSI Brasil

Associação Voluntários para o Serviço Internacional – Brasil
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Quem 
Somos

A missão da AVSI Brasil é tornar 
as pessoas, em situações de 
vulnerabilidade ou emergência 
humanitária, protagonistas do próprio 
desenvolvimento, da sua família e 
comunidade, por meio de projetos 
sociais em diferentes áreas.

A AVSI Brasil é uma organização brasileira, 
sem fins lucrativos, constituída em 2007, 
para contribuir na melhoria das condições de 
vida de pessoas que vivem em situações de 
vulnerabilidade ou emergência  humanitária.

Somos uma organização local vinculada ao 
contexto internacional por meio da parceria 
com a Fundação AVSI, ONG de origem 
italiana que atua em mais de 30 países, 
presente no Brasil desde os anos 80 e que 
estimulou a criação da AVSI Brasil.

Método
Para realizar projetos e iniciativas, estabelecemos parcerias com a esfera privada, o 
poder público e com organismos da cooperação internacional para o desenvolvimento, 
considerando os seguintes princípios:

• Centralidade da pessoa: a pessoa está no centro de todas as nossas ações, nunca definida 
pelas circunstâncias em que vive, mas sempre valorizando seu potencial;

• Partir do positivo: valorizamos o que as pessoas já construíram, fortalecendo o patrimônio 
existente;

• Fazer com: buscamos construir relações de confiança entre as partes envolvidas nos 
projetos, valorizando o diálogo e a participação;

• Parceria: envolvemos diversos atores, criando oportunidade para o crescimento de todos;

• Desenvolvimento de organizações da sociedade civil e subsidiariedade: favorecemos 
a capacidade associativa e estabelecemos a ponte com o poder público para o apoio de 
iniciativas locais.
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Diretor territorial Diretor administrativo

CONSELHO DIRETIVO

Diretor presidente

Assembleia de Sócios

Órgão soberano da 
instituição, constituído por 
um número ilimitado de 
associados, sejam pessoas 
físicas ou jurídicas.

Conselho Fiscal

Três membros dotados de 
competência para opinar 
sobre os relatórios de 
desempenho financeiro e 
contábil. 

Conselho Diretivo

Formado pelo diretor-
presidente, diretor 
vice-presidente (diretor 
territorial) e diretor-
tesoureiro.

Conselho Consultivo

Seis integrantes que avaliam 
a coerência entre a atuação 
e os princípios norteadores 
da organização.

Governança

Organograma

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Goiás

Distrito Federal

Bahia

Rio Grande do Norte

Ceará

Piauí

Roraima

São Paulo

Pernambuco

Água e Segurança Alimentar

Cidades Inclusivas e Resilientes

Energia e Ambiente

Justiça e Prevenção da Violência

Temas de atuação

Migrações

Parcerias Multissetoriais

Socioeducativo

Trabalho e Crescimento Econômico

Atuação

11 locais
(10 estados e DF)

43,3 milhões 
Investimento Social 2019 em reais 

2.080
instituições beneficiadas

552 mil
beneficiários diretos

38
projetos

525
colaboradores

2019

Assessorias:
- Migração e 

refúgio
- Governança 

AVSI

Assessoria 
estratégica

Assessoria de 
comunicação

Regionalização Gerência EE

ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS

- Contábil
- Financeira
- Aquisições

Gerência RH:
- RH Administrador

- Segurança

Gerência EE Gerência Sustentabilidade

FILIAL
 RJ

FILIAL 
MG

FILIAL 
PE

SEDE 
PI

SEDE 
GO

SEDE 
CE

MATRIZ 
BA

SEDE 
BSB

SEDE
RR

SEDE 
SP

SEDE
RN

EQUIPES OPERACIONAIS E 
ADMINISTRATIVAS LOCAIS

06 BALANÇO SOCIAL 2019 07BALANÇO SOCIAL2019



Temas de 
atuação 
A atuação da AVSI Brasil está alinhada aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, 

das Nações Unidas, em conformidade com as dimensões 

econômica, social e ambiental. Em 8 temas transversais de 

atuação, contribuímos para o alcance de objetivos diversos.

Água e Segurança Alimentar

Em resposta ao contexto da falta ou escassez de água e de insegurança 
alimentar no Semiárido brasileiro, a AVSI Brasil atua na implementação de 
tecnologias sociais de convivência com o Semiárido e com a promoção da 
educação alimentar e nutricional, viabilizando água e insumos para o consumo 
e a prática da agricultura sustentável e o acesso a alimentos saudáveis. 
A atuação nesse âmbito permitiu adquirir experiência em: construção 
participativa de cisternas (armazenamento de água pluvial para consumo e 
produção) e de sistemas de bioágua (reúso de águas cinzas domiciliares para 
a agricultura familiar); assistência técnica voltada ao uso das tecnologias e à 
transição agroecológica; acompanhamento social das famílias agricultoras; 
além de ações formativas voltadas à educação alimentar e nutricional. De 
forma complementar, os projetos contribuem para garantir o acesso de 
pessoas em situações vulneráveis a alimentos seguros, nutritivos e suficientes 
durante todo o ano, diminuindo desvios nutricionais, incentivando hábitos 
alimentares saudáveis, possibilitando o incremento da produtividade agrícola 
sustentável e, consequentemente, da renda de agricultores familiares.

Energia e Ambiente

A AVSI atua no Brasil há mais de uma década em projetos para acesso à 
energia de forma segura e eficiente. Reconhecemos a energia como um 
fator fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade, 
por isso, promovemos serviços para concessionárias na relação com seus 
clientes, gerando benefícios diversos e contribuindo para a qualidade de vida 
de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Além disso, temos 
experiência na realização de projetos que envolvem ações mitigatórias e 
compensatórias geradas por obras de infraestrutura, empreendimentos 
industriais e empresas de energia.
As principais atividades desenvolvidas são:
• Coleta de resíduos sólidos para reciclagem, reúso ou destinação 
ambientalmente adequada;
• Educação sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica em domicílios, 
escolas e comunidades;
• Troca de equipamentos ineficientes por eficientes para comunidades e 
instituições;
• Conhecimento das realidades socioeconômicas e do uso da energia de um 
território;
• Fornecimento de energia solar residencial, inclusive em comunidades 
tradicionais e indígenas;
• Medição e avaliações sobre eficiência energética;
• Programa de comunicação social e educação ambiental no entorno de 
parques eólicos e linhas de transmissão;
• Planejamento e execução de iniciativas para promoção de relacionamento 
entre empresa e comunidade.
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Socioeducativo

Por meio de projetos que valorizam a educação, a cultura e o esporte (inclusive 
gerindo recursos de fundos incentivados), a AVSI Brasil promove oportunidades de 
desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e suas famílias. A educação é o 
motor do desenvolvimento, contribuindo diretamente para a formação pessoal e 
para a qualidade de vida. Por isso, os projetos socioeducativos podem contemplar 
atividades esportivas e culturais, reforço escolar, acompanhamentos psicológicos 
e nutricionais, promovendo oportunidades de aprendizagem, de formação do 
caráter, além de saúde e bem-estar. Os projetos são um meio para, a partir do 
encontro, fazer brotar o melhor de si em cada pessoa.

Trabalho e Crescimento Econômico 

A AVSI Brasil realiza projetos de formação profissional e geração de renda desde 
1999, contando com o reconhecimento de entidade formadora de aprendizes. Por 
meio de cursos profissionalizantes e de formação humana, a AVSI busca aperfeiçoar 
habilidades e competências que serão colocadas em prática no âmbito profissional 
e social do aluno. Os projetos também beneficiam grupos produtivos, fomentando 
o desenvolvimento local de comunidades e a geração de renda de membros de 
empreendimentos solidários.

Migrações

Em face da crise humanitária na Venezuela, reconhecida pela comunidade 
internacional, a AVSI Brasil colabora com a Operação Acolhida, iniciativa do Governo 
Federal, com o apoio ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR), gerindo centros de acolhida de migrantes e refugiados venezuelanos, 
em Boa Vista e Pacaraima (RR), além de contribuir com a interiorização voluntária, 
para diferentes cidades brasileiras, por meio da parceria com o Departamento de 
População, Refugiados e Migração (PRM) do Governo dos Estados Unidos. Através 
da UNICEF, a AVSI também colabora com a proteção de crianças e adolescentes 
que ingressam no país desacompanhadas e separadas.

Cidades Inclusivas e Resilientes 

A atuação da AVSI Brasil contribui para tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A experiência na realização 
de projetos de desenvolvimento local e urbano permite-nos contribuir para a 
promoção de estratégias de resiliência em cidades e assentamentos humanos. 
Apoiamos políticas, realizamos estudos e ações sociais e desenvolvemos planos 
integrados para a inclusão, eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas e a resiliência em contextos diversos. Os projetos promovem 
a participação e a inserção social das famílias em ambientes requalificados, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e para a 
sustentabilidade das intervenções e equipamentos urbanos.

Justiça e Prevenção da Violência 

Os dados da realidade penitenciária latino-americana mostram características 
comuns ligadas à superlotação dos presídios, ausência de atividades educativas e 
formativas e, em muitos casos, torturas e maus tratos físicos e psicológicos. Para a 
AVSI Brasil, a premissa inicial nesses contextos é a atenção ao princípio da dignidade 
humana, além da finalidade da pena privativa de liberdade, que contempla, por um 
lado, o teor punitivo e, por outro, seu caráter ressocializador, garantindo o respeito 
aos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade.
A atuação da AVSI Brasil se direciona: ao apoio à sociedade civil, em modo 
particular à experiência dos presídios geridos pela APAC (Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados), modelo genuinamente brasileiro de ressocialização 
sem armas e policiais; ao apoio efetivo às alternativas penais que contribuem para 
redução da superlotação nos presídios.

Parcerias Multissetoriais 

A AVSI Brasil é uma organização local alinhada ao contexto internacional. Por meio 
da parceria com a Fundação AVSI – instituição que estimulou a criação da entidade 
brasileira –, bem como pela realização de programas e projetos envolvendo 
organismos internacionais, a AVSI Brasil estabelece parcerias para uma real 
colaboração entre entidades públicas, empresas e sociedade civil. As parcerias 
entre sujeitos e instituições favorecem sinergias, permitem o bom uso dos recursos 
disponíveis e possibilitam respostas adequadas a inúmeras necessidades de 
pessoas e comunidades.
Nesse sentido, atua nas seguintes iniciativas:
• Programas de fortalecimento e capacitação institucional de organizações da 
sociedade civil e entidades associativas;
• Apoio à sustentabilidade e fortalecimento do diálogo com políticas públicas;
• Aplicação de metodologias de engajamento de stakeholders;
• Elaboração e implementação de planos de responsabilidade social e de ações 
direcionadas à criação de valor compartilhado;
• Estudos de impacto de iniciativas sustentáveis de empresas locais;
• Diagnóstico participativo e formulação de planos de desenvolvimento municipal 
e planos estratégicos, dando assistência a governos no planejamento de políticas 
públicas e fortalecendo a governança local. 
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Balanço 2019

2019
2018
2017
2016
2015

43,3 milhões

37,5 milhões

24,4 milhões

27,1 milhões

26,1 milhões

Parceria para o 
desenvolvimento

Empresas

Cooperação internacional

Setor público

A AVSI Brasil constrói alianças com três segmentos de 
parceiros e financiadores: 

Assistência para elaboração e 
implementação da estratégia 
de sustentabilidade 
socioeconômica, ambiental 
e cultural, favorecendo 
a criação de valor 
compartilhado para a 
empresa e a sociedade.

Parceiros globais 
contribuem para o 

desenvolvimento 
de iniciativas locais 
alinhadas à Agenda 

2030 das 
Nações Unidas.

Implementação de políticas 
públicas para o acesso a 
direitos fundamentais como 
educação, trabalho e saúde.

73,13%

21,49%

5,38%

Investimento Social  por Estado 2019

 Bahia 25,15%

Distrito Federal 0,53%

Rio de Janeiro 18,76%

Roraima 18,51%

Pernambuco 12,31%

Goiás 7,20%Rio Grande do Norte 5,96%

Ceará 5,44%

Minas Gerais 3,96%

São Paulo 1,46%

Piauí 0,74%

Receitas

Nossos 
projetos
Em 2019, realizamos 38 projetos. Conheça 

algumas dessas iniciativas, que exemplificam a 

diversidade de ações realizadas e de contextos onde 

estamos inseridos, em parceria com atores locais e 

internacionais. 
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“Na APAC, existe uma equipe que 
nos apoia no que precisamos, 
pessoas que veem no próximo a 
própria pessoa de Cristo. Tenho 
uma eterna gratidão por me 
proporcionarem uma mudança
de vida.

Wesley Costa, recuperando da
APAC no Brasil

Além das Fronteiras Brasileiras
Más allá de las fronteras

LOCAL: Brasil, Chile, Costa Rica e Paraguai
PERÍODO: Nov/2017 a Julho/21
PÚBLICO: Organizações da sociedade civil, condenados a pena privativa de liberdade, recuperandos e 
funcionários das APACs nos países envolvidos
FINANCIADORES: União Europeia e AVSI Brasil
OBJETIVO: Contribuir na promoção dos direitos humanos da população carcerária e no combate à 
tortura, através do fortalecimento das APACs na América Latina.

RESULTADOS 2019: 
• Centro Internacional de Estudos do Método APAC construído e equipado;
• 68 Gestores, representantes e voluntários da APAC capacitados e assessorados; 
• 287 Privados de liberdade e seus familiares sensibilizados sobre direitos humanos e método APAC;
• 353 Funcionários públicos brasileiros sensibilizados em formação sobre prevenção e combate à 
tortura;
• 168 Participantes em seminário público de prevenção à tortura na Costa Rica;
• 1.520 Recuperandos(as) brasileiros(as) participantes de pesquisa sobre tortura vivenciada no 
sistema prisional.

LOCAL: Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rondônia, Maranhão e Ceará          
PERÍODO: Jan/2018 a Jun/2020
PÚBLICO: População carcerária, recuperandos e funcionários das APACs (Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados)
FINANCIADOR: Conferência Episcopal Italiana – CEI
OBJETIVO: Contribuir na promoção dos direitos humanos da população carcerária e reforçar a atuação 
das APACs, promovendo um salto de escala da sua metodologia como política pública no Brasil.

RESULTADOS 2019: 
• 177 Pessoas participantes de Seminário de divulgação do método;
• 26 Recuperandas formadas em curso de Confeitaria;
• 522 Recuperandos (as) formados(as) na metodologia APAC;
• 4 Cursos online para administradores e gestores das APACs no Brasil;
• 1 Unidade Produtiva Padaria instalada, incluindo 1 Plano de Negócios;
• 6 Missões de assessoria técnico-metodológicas nos estados.

TEMA:  

TEMA: 

APAC: Superando Fronteiras 
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Apadrinhamento à Distância 

LOCAL: Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo
PÚBLICO: Crianças, jovens e suas famílias
PERÍODO: Desde 2007
FINANCIADORES: Fundação AVSI (via captação de recursos de doadores privados) e 
AVSI Brasil
OBJETIVO: Contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, através da 
melhoria da qualidade dos serviços oferecidos por instituições educativas, que recebem 
apoio pedagógico e financeiro a partir de doações de famílias apadrinhadoras.

RESULTADOS 2019: 
• 2.300 Crianças e jovens beneficiados diretamente em 19 instituições educativas;
• Mais de 2.000 apoiadores atualizados semestralmente sobre as melhorias na saúde e 
educação do público beneficiado. 

Árvore da Vida 

LOCAL: Betim (MG)
PERÍODO: Desde 2004
PÚBLICO: Crianças, jovens, instituições públicas, privadas e sociais da comunidade do 
Jardim Teresópolis
FINANCIADORES: Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Aethra Group, Grupo SADA, Banco 
Fidis, SESI
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento territorial, a inclusão social de crianças e 
adolescentes e a capacitação profissional de jovens e adultos da comunidade do Jardim 
Teresópolis.

RESULTADOS 2019: 
• 355 Educandos participantes das oficinas de formação humana e canto coral, percussão 
ou violão;
• 43 Apresentações artísticas abertas ao público;
• 7 Atividades realizadas com a presença dos pais e familiares;
• 92 Jovens formados para o mercado de trabalho e 11 inseridos.

TEMA:  

TEMA: 

Vozes Daqui 

LOCAL: Goiana (PE)
PÚBLICO: Alunos do Ensino Fundamental 2, professores e gestores escolares, moradores 
do município, lideranças comunitárias e representantes de associações.
PERÍODO: Set/2019 a Fev/2022
FINANCIADORES: Fiat Chrysler Automobiles (FCA) / Jeep, Fundação Banco do Brasil 
PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Goiana
OBJETIVO: Contribuir com o desenvolvimento local inclusivo do município de Goiana 
(PE), por meio de ações socioeducativas e socioculturais.

RESULTADOS 2019: 
• Apresentação do projeto a 750 alunos, gestores e professores de 3 escolas municipais;
• Criação de comitê escolar composto por alunos, professores, gestores e pais;
• Oficinas educativas realizadas com 90 alunos para o desenvolvimento de diagnóstico 
escolar com alunos, professores, gestores e pais para a elaboração de projetos de melhoria 
do ambiente escolar; 
• Definição e elaboração de 3 projetos de melhoria escolar;
• Realização de atividade pedagógica na fábrica da Jeep, com 74 alunos, professores e 
gestores, promovendo a interação entre empresa, escola e comunidade.

TEMA:  

Bem Social Esporte 

LOCAL: Betim (MG)
PERÍODO:  Abr/2018 a Abr/2019
PÚBLICO: Crianças e adolescentes de 9 a 15 anos
FINANCIADOR: Nemak, através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte
PARCEIROS: Prefeitura de Betim e Secretaria de Esportes do Estado de Minas Gerais 
OBJETIVO: Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento 
socioeducacional de Jardim Teresópolis através do esporte social.

RESULTADOS 2019: 
• 140 Crianças e adolescentes desenvolvendo atividades de futsal e vôlei;
• 183 Participantes no evento do torneio de futsal.

TEMA: 
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Guerreira Zeferina

LOCAL: Salvador (BA)
PERÍODO: Nov/2015 a Jul/2019
PÚBLICO: Moradores da comunidade Guerreira Zeferina
FINANCIADOR: Prefeitura Municipal de Salvador
OBJETIVO: Contribuir para a melhoria das condições de vida de 257 famílias da 
comunidade Guerreira Zeferina, implementando ações integradas que se direcionem à 
gestão social do empreendimento e ofertando assistência em todas as etapas do projeto 
de requalificação urbana da área realizada pela Prefeitura.

RESULTADOS 2019:
• Apoio social para entrega de unidades habitacionais;
• 8 Cursos realizados;
• 12 Rodas de conversa realizadas entre pais e filhos;
• Vídeo documentário sobre a história da comunidade elaborado;
• Assessoria jurídica especializada para formação e regularização de condomínios 
realizada;
• Avaliação final sobre eficácia e eficiência do projeto realizada;
• Projeto desportivo educacional aprovado e com recursos captados via Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte.

Programa de

Comunicação Social e Educação Ambiental do 
Complexo Eólico Lagoa dos Ventos

LOCAL: Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova, Dom Inocêncio, Capitão Gervásio de Oliveira e São 
João do Piauí (PI)
PÚBLICO: Moradores dos 5 municípios da área de influência do empreendimento
PERÍODO: Mai/2019 a Jan/2021
FINANCIADOR: Enel Green Power - EGP
OBJETIVO: Conscientizar o público do projeto sobre a preservação do meio ambiente em torno 
do Complexo Eólico Lagoa dos Ventos e estreitar o relacionamento entre a Enel Green Power e as 
comunidades locais, fornecendo um canal confiável de informações e conscientização acerca de 
questões ambientais.

RESULTADOS 2019: 
• 5 Oficinas sobre Educação Ambiental e Comunicação Social realizadas para 154 participantes;
• 10 Reuniões das Comissões de Acompanhamento do Empreendimento e 2 rodas de conversa nos 
municípios beneficiados;
• 3 Cursos realizados para 16 lideranças locais e 37 professores;
• 14 DDSMS (Diálogo Diário de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional) 
realizados com 1.188 colaboradores.

TEMA:  

Enel Compartilha Infraestrutura  

Bioágua Familiar

LOCAL: Morro do Chapéu e Cafarnaum (BA)
PERÍODO: Abr/2018 a Ago/2019
PÚBLICO: Famílias de comunidades rurais do semiárido baiano
FINANCIADOR: Enel Green Power (EGP)
OBJETIVO: Contribuir para o desenvolvimento sustentável das famílias agricultoras com a implantação 
de 60 sistemas de bioágua familiar (reúso de águas cinzas domiciliares para a agricultura familiar), além 
da promoção de ações socioeducativas que fomentem boas práticas para o cultivo agroecoloógico e 
segurança alimentar e, assim, promovam melhorias na renda e na saúde das famílias.

RESULTADOS 2019:
• 3 Capacitações em construção do Bioágua Familiar realizadas;
• 33 Oficinas realizadas sobre uso e manutenção, segurança alimentar, nutricional e agroecologia;
• 236 Assistências individualizadas em agroecologia realizadas;
• Prêmio de melhor “case de sucesso” em Água e Saneamento 2019, do Pacto Global/Rede Brasil.

TEMA: 

TEMA:  

Educação Nutricional e Desenvolvimento Integral

LOCAL: Salvador (BA)
PERÍODO: Desde 2003
PÚBLICO: Crianças de 0 a 9 anos, adolescentes e famílias da comunidade de Novos 
Alagados
FINANCIADOR: Fundação AVSI
PARCEIROS: Universidade Salvador (UNIFACS) e Fundação Visconde de Cairú
OBJETIVO: Contribuir para a erradicação de déficit nutricionais (desnutrição, sobrepeso e 
obesidade) e manter a recuperação nutricional, fomentando a segurança alimentar, bem 
como favorecer a saúde emocional e o desenvolvimento cognitivo e motor de 250 crianças.

RESULTADOS 2019: 
• 441 Atendimentos sociais, 530 nutricionais e 1.267 psicológicos realizados;
• 24 Palestras, oficinas e atividades lúdicas realizadas.

TEMA: 
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“ Esporte sem Fronteiras

LOCAL: Belo Horizonte
PERÍODO:  Mar/2019 a Fev/2020
PÚBLICO: Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
FINANCIADOR: Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte (VEP) – TJMG
PARCEIRO: Instituto Arrasta
OBJETIVO: Promover o esporte como ferramenta para a cidadania, contribuindo para o 
desenvolvimento socioeducativo de crianças e jovens, com práticas voltadas ao judô.

RESULTADOS 2019: 
• 121 Crianças inscritas no projeto;
• 1 Torneio de judô realizado;
• Avaliação favorável dos pais/responsáveis (90%) em pesquisa realizada.

Ciranda Esportiva e Ciranda Educativa

LOCAL:  Catu (BA)
PERÍODO: Mai/2017 a Dez/2019
PÚBLICO: Crianças e adolescentes de 3 comunidades rurais 
FINANCIADORES CIRANDA ESPORTIVA: Ministério do Esporte por meio da Lei de 
Incentivo ao Esporte (com patrocínio da Petrorecôncavo e da Ferbasa)
FINANCIADORES CIRANDA EDUCATIVA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) de Catu (com o patrocínio da Petrorecôncavo)
PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Catu
OBJETIVO: Contribuir com o desenvolvimento integral de crianças e jovens por meio 
de atividades socioeducativas, envolvendo uma rotina teórica e prática de cultivo de 
horta e da oferta de atividades esportivas no contraturno escolar, promovendo a saúde e 
contribuindo para uma maior socialização e integração dos alunos no ambiente escolar e 
familiar.

RESULTADOS 2019:
• 480 Horas de atividades esportivas (modalidade coletiva e individual);
• 43 Visitas domiciliares e 34 visitas escolares realizadas;
• 24 Jogos cooperativos e 6 atividades de socialização realizados;
• 70 Horas de atividades socioeducativas com 20 crianças sobre cultivo de horta;
• 2 Oficinas sobre agroecologia e 2 feiras agroecológicas realizadas.

TEMA:  

TEMA: 

No projeto, as crianças
também aprendem a conviver
com o outro. E no esporte,
descobrem como lidar melhor
com as emoções, trabalhando
alegria tristeza e raiva. Tudo
compartilhado com os colegas.

Cleide Gomes, mãe de alunas,
Ciranda Esportiva
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“
Enel Compartilha

LOCAL: Ceará, Goiás e Rio de Janeiro
PERÍODO: Jan a Dez/2019
PÚBLICO: Clientes da concessionária 
OBJETIVO: Orientar sobre o consumo consciente de energia, adequando a capacidade de pagamento 
ao orçamento familiar e promovendo atividades que estimulem o desenvolvimento socioeconômico 
dos clientes.

RESULTADOS 2019:
• 197.214  Lâmpadas trocadas/substituídas em benefício de clientes e instituições;
• 2.190 Geladeiras velhas foram trocadas por outras novas com baixo consumo de energia;
• 234.092 Pessoas receberam instruções e participaram de atividades educativas sobre economia e 
uso eficiente da energia;
• 534  Educadores foram capacitados sobre o uso eficiente da energia;
• 6.926 Crianças participaram de projeto educativo sobre o uso eficiente da energia;
• 10.974 Jovens participaram de oficinas de preparação para o mercado de trabalho e 849 currículos 
foram indicados para entrevistas de emprego, 148 foram contratados, estimulando a geração de uma 
renda total de R$ 3,9 milhões;
• 72.882 Pessoas beneficiadas por ações de 584 líderes comunitários;
• 347 Empreendedoras beneficiadas pelo desenvolvimento de 57 grupos produtivos, que em conjunto 
geraram uma renda de R$ 733 mil.
• 62.127 Beneficiados por ações de cidadania, inclusive com orientações e cadastro no programa 
“Tarifa Baixa Renda”.

TEMA:  

Ecoenel

LOCAL: Rio de Janeiro
PERÍODO:  Jan a Dez/2019
PÚBLICO: Clientes da concessionária
OBJETIVO:  Incentivar a coleta seletiva através da troca de resíduos recicláveis por bônus na fatura de 
energia elétrica.

RESULTADOS 2019:
• 6.095 Clientes bonificados com a troca de resíduos, totalizando 44,9 mil reais em desconto nas 
faturas de energia;
• 1.596 Toneladas de resíduos coletados e destinados à reciclagem, gerando uma economia de 7.4 
GWh no consumo de energia elétrica;
• 95 Pontos de coleta seletiva gerenciados.

TEMA: 

Através do projeto, eu voltei
a estudar e hoje já terminei o
2º grau. Estou muito feliz. Não
tenho palavras pra descrever,
foi algo lindo, muito forte e que
impactou a minha vida e da
minha família.

Levy Costa, beneficiário, Enel
Compartilha
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Light Recicla

LOCAL: Rio de Janeiro
PÚBLICO: Clientes da concessionária
PERÍODO:  Jan a Dez/2019
OBJETIVO: Promover aspectos de inclusão social e proteção ambiental, possibilitando a troca de 
resíduos recicláveis por desconto na fatura (conta) de energia elétrica de pessoas físicas, empresas e 
instituições sem fins lucrativos.

RESULTADOS 2019:
• 3.207 Clientes trocaram 1.802 toneladas de resíduos, gerando economia de 6.696 MWh/ano e 
desconto de R$ 391 mil nas faturas de energia;
• 12 Pontos de coleta seletiva gerenciados;
• 48 Instituições beneficiadas com desconto nas faturas de energia;
• 109 Empresas coletaram resíduos e receberam desconto na própria conta de energia ou ofertaram 
para instituições parceiras. 

TEMA: 

Jucati Sustentável 2 
Bioágua, Agroecologia e Segurança Alimentar

LOCAL: Jucati (PE)
PERÍODO: Jan/2018 a Dez/2019
PÚBLICO: Agricultores familiares e alunos de escolas de Jucati
FINANCIADOR: Fundação Banco do Brasil 
OBJETIVO: Promover práticas de convivência com o Semiárido contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável do Agreste de Pernambuco, por meio da disseminação de tecnologias sociais como o 
Sistema de Bioágua Familiar e cisternas.

RESULTADOS 2019:
• Inauguração da Associação Quintal Verde, a primeira associação agroecológica do Agreste 
Meridional;
• 46 Agricultores familiares plantando o ano inteiro, com incremento de R$ 50 a R$ 2 mil na renda 
mensal;
• Fomento à participação em feiras municipais e intermunicipais com a venda dos excedentes 
produzidos;
• Promoção da saúde e preservação do meio ambiente, além de produção agrícola sem veneno, rica 
para o consumo e não poluente.

TEMA: 

“A Fundação BB tem buscado, 
de forma contínua, ampliar o 
volume e a qualidade de
seu investimento social,
principalmente através de
novas parcerias. A AVSI, um
de nossos parceiros, tem se
destacado nesse processo,
tanto pelos bons resultados
apresentados na execução
dos projetos, como pela
apresentação de empresas
com as quais já formalizamos
ou estamos negociando
futuras atuações conjuntas.

Rogério Bressan Biruel,
diretor de desenvolvimento
social da Fundação
Banco do Brasil
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Start para o futuro

LOCAL: Salvador (BA)
PÚBLICO: Adolescentes e jovens
PERÍODO: Mar a Set/2019
FINANCIADOR: Instituto Cooperforte
PARCEIROS: Projeto Educação Livre; CBV Construtora; Patrol Construções; Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador (CMDCA); Superintendência Regional do Trabalho 
e Emprego (MTE)
OBJETIVO: Capacitar e contribuir com a inclusão social e econômica de 40 adolescentes e jovens para 
inseri-los no mercado de trabalho por meio da formação em Suporte ao Usuário de Informática - Help 
Desk.

RESULTADOS 2019: 
• 10 Oficinas e palestras realizadas;
• 22 Aprendizes inseridos no mercado de trabalho, acompanhados individualmente, alocados e 
treinados em setores com base em suas aptidões profissionais através do Programa de Aprendizagem 
da AVSI Brasil;
• 4 Oficinas de aprendizagem realizadas.

Revitalizar 2

LOCAL: Belo Horizonte (MG)
PERÍODO:  Mar/2019 a Mar/2020 
PÚBLICO: Pessoas sentenciadas a prestação de serviços à comunidade 
FINANCIADOR: Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte (VEP) – TJMG
PARCEIROS: Prefeitura de Belo Horizonte - Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica e Batalhão 
de Bombeiros de Operações em Desastres
OBJETIVO: Incluir e inserir socialmente os sentenciados, promovendo a responsabilização com 
liberdade e manutenção dos vínculos comunitários e familiares, no intuito de prevenir a prática de 
novos crimes.

RESULTADOS 2019: 
• 442 Beneficiários prestando serviços comunitários nos parques;
• 274 Beneficiários capacitados em Noções Básicas de Brigadista Florestal;
• 80 Beneficiários capacitados nos cursos de noções de jardinagem e arborização, confecção de placas 
rústicas de energia solar fotovoltaica;
• 25 Áreas revitalizadas pelos sentenciados;
• 3 Mutirões de revitalização realizados.

Neoenergia - Programa de Eficiência Energética 

LOCAL: Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo
PERÍODO:  Jan a Dez/2019
PÚBLICO: Clientes das concessionárias Coelba, Celpe, Cosern e Elektro
OBJETIVO:  Reduzir o desperdício de energia elétrica através de projetos educativos, de troca/
substituição de equipamentos ineficientes por eficientes em comunidades de baixa renda ou por meio 
da troca de resíduos para reciclagem.

RESULTADOS 2019:
• Mais de 635 mil lâmpadas trocadas/substituídas em benefício de 95 mil clientes e 676 instituições;
• Mais de 72 mil pessoas de 1.087 escolas ou instituições estiveram em centros de visitação sobre o 
uso eficiente da energia; 
• 499 Educadores foram capacitados sobre o uso de energia de forma eficiente;
• Aproximadamente 8 mil crianças participaram de projeto educativo sobre o consumo consciente de 
energia;
• Mais de 11 mil clientes trocaram 990 Kg de resíduos, gerando economia de 4,5 MWh/ano e desconto 
de R$ 249 mil nas faturas de energia.

TEMA: 
TEMA:  

TEMA: 
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 Agora que a parceria do ACNUR 
com a AVSI Brasil está encerrando 
seu primeiro ano completo de 
implementação, sinto-me confiante 
nos resultados obtidos por meio 
de nossa estreita colaboração, 
garantindo os direitos básicos 
dos refugiados e migrantes 
venezuelanos abrigados em 
Roraima, e apoiando na fronteira 
com pré-documentação e resposta 
aos sobreviventes de violência 
sexual e de gênero. Acima de tudo, 
porém, desejo destacar o valor 
que a AVSI Brasil agrega à nossa 
operação: prontidão e flexibilidade 
para responder a uma das maiores 
operações humanitárias da história 
do país; a capacidade de coordenar 
em um contexto de emergência com 
diversas organizações e com grande 
rotatividade de pessoas; além da 
capacidade técnica e humana de 
sua equipe. Enquanto refugiados e 
migrantes venezuelanos continuam 
atravessando a fronteira em busca 
de proteção internacional, os 
funcionários da AVSI continuam 
respondendo com dedicação, 
competência e crescente 
experiência como trabalhadores 
humanitários - e espero que seja 
um legado que o ACNUR tenha 
contribuído para deixar para um país 
como o Brasil, cuja generosidade e 
a solidariedade com refugiados e 
migrantes permanecerão como um 
exemplo a ser seguido por outros 
países.

Jose Egas, representante do 
ACNUR no Brasil

“Operação Acolhida
Gestão de Abrigos e Assistência a Venezuelanos

LOCAL: Boa vista e Pacaraima (RR)
PÚBLICO: População migrante e refugiada venezuelana
PERÍODO: Jun/2018 a Dez/2020
FINANCIADOR: ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados)
PARCEIROS: Forças Armadas, ADRA, Pirilampos, UNICEF, UNFPA, FFHI, Visão Mundial, 
TSF, DPU, DPE, OIM, Médicos sem Fronteiras, Ministério da Cidadania
OBJETIVO: Contribuir para o acesso a serviços básicos e respeito aos direitos humanos 
de refugiados e migrantes venezuelanos, através da gestão de Centros de Acolhida, da 
assistência nos postos de triagem da fronteira (PRI e PTRIG) com serviços de pré-registro 
e informação e do fortalecimento da resposta de proteção aos mais vulneráveis e a vítimas 
de violência sexual e de gênero.
 
RESULTADOS 2019: 
• Gestão de 6 Centros de Acolhida; 
• Mais de 9 mil beneficiários assistidos nos Centros de Acolhida em Boa Vista e Pacaraima; 
• Mais de 50 comitês criados para atender às necessidades dos beneficiários nos Centros 
de Acolhida, incluindo diversos tópicos: distribuição de alimentos, limpeza geral, questões 
de gênero, direitos LGBTQIA+, rádio comunitária, cinema etc; 
• Mais de 10 atividades de engajamento comunitário implementadas nos Centros de 
Acolhida geridos pela AVSI; 
• Mais de 1.400 pessoas (venezuelanos e brasileiros) em situação de vulnerabilidade 
mapeadas e assistidas na cidade de Pacaraima; 
• 8 sessões de treinamentos para voluntários da AVSI que assistem vítimas de violência 
sexual e de gênero; 
• 5 rodas de conversa sobre violência sexual e de gênero (SGBV) realizadas com a 
comunidade de Pacaraima.

TEMA: 

Bem-vindo: Acolhida de 
migrantes venezuelanos

A campanha internacional realizada pela 
Fundação AVSI em 2018-2019 arrecadou 
R$ 176 mil. O recurso permitiu a realização 
do projeto piloto de interiorização para 
o trabalho, incluindo a integração social 
de venezuelanos nos primeiros meses de 
residência nas cidades de acolhida.

Para mais informações, 
acesse:
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Acolhidos por meio do Trabalho
Projeto para a promoção da integração por meio do emprego de refugiados e migrantes venezuelanos 
e outras pessoas vulneráveis no Brasil 

 
LOCAL: Cidades brasileiras
PÚBLICO: Refugiados, migrantes venezuelanos e brasileiros em situação de vulnerabilidade social
PERÍODO: Set/2019 a Set/2021
FINANCIADOR: Departamento de População, Refugiados e Migração (PRM) do Governo dos Estados 
Unidos
PARCEIROS: Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Fundação AVSI, AVSI-USA
OBJETIVO: Garantir os direitos de refugiados e migrantes venezuelanos que vivem em Boa Vista 
e Pacaraima por meio do acesso ao trabalho formal e integração socioeconômica através de sua 
interiorização voluntária para outras cidades brasileiras, em apoio ao programa de emergência 
humanitária “Operação Acolhida”, do Governo Federal.

Proteção Integral a Crianças e Adolescentes 
Desacompanhados e Separados

 

LOCAL: Boa Vista (RR)
PÚBLICO: Crianças e adolescentes beneficiados em Postos de Triagem 
PERÍODO: Dez/2019 a Dez/2020
FINANCIADOR: Unicef
PARCEIROS: DPU, DPE, Vara da Infância e da Juventude, Comarca de Pacaraima, SETRABES, OIM 
(interiorização), ACNUR, Ministério da Cidadania
OBJETIVO: Proteger crianças e adolescentes que ingressam no Brasil desacompanhados e separados 
por meio da identificação, orientação e atendimento especializado para mitigar riscos de exploração 
e violência; acompanhamento durante o processo de regularização migratória realizado em 4 Postos 
de Triagem (PTRIG Pacaraima, PTRIG Boa Vista, Instituição de Acolhimento Masculino e Abrigo São 
Vicente); atendimento psicossocial; suporte à reunificação familiar e ao processo de interiorização e 
matrícula de adolescentes institucionalizados em projetos sociais.

Scale-up Urban 95 Boa Vista

LOCAL: Boa Vista (RR)
PÚBLICO: Crianças de 0 a 6 anos, gestantes e famílias brasileiras e venezuelanas
PERÍODO: Set/2019 a Set/2021
FINANCIADOR: Fundação Bernard van Leer
PARCEIROS: Prefeitura de Boa Vista e Fundação AVSI
OBJETIVO: Apoiar políticas e programas de Primeira Infância em Boa Vista, consolidando um 
modelo operacional sustentável por meio da utilização de tecnologia e gerenciamento de dados para 
aprimorar a oferta de serviços, além de ampliar a utilização de espaços públicos e promover melhorias 
na mobilidade.

Melhoria do Saneamento e Higiene em Abrigos 
para Migrantes Venezuelanos e Solicitantes de 
Asilo em Roraima
(WASH - Water, Sanitation and Hygiene)

LOCAL: Boa Vista e Pacaraima
PÚBLICO:  Crianças e adultos venezuelanos em 7 abrigos geridos pela AVSI Brasil
PERÍODO: Nov/2019 a Mar/2020
FINANCIADOR: UNICEF
PARCEIROS: ACNUR; Exército Brasileiro
OBJETIVO: Contribuir para a saúde e o bem-estar de cerca de 4.200 venezuelanos que vivem em 
7 abrigos geridos pela AVSI Brasil, por meio de ações relacionadas à água, saneamento e higiene, a 
exemplo da entrega regular de materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual e melhorias 
estruturais em bebedouros, lava-mãos, lavanderias, depósitos de lixo e refeitórios.

TEMA:  TEMA:  

TEMA: 

TEMA: 

A gestão dos abrigos e assistência a venezuelanos originou 4 
projetos iniciados em 2019, relacionados aos seguintes ODS:

“A parceria da Bernard van Leer com a AVSI representa para nós um passo certeiro na direção 
de projetos de maior qualidade. Em um cenário complexo, como o de Boa Vista, somamos forças 
para propulsionar as boas ideias da prefeitura, melhor integrar as famílias venezuelanas, trazer 
tecnologia e inovação para a gestão pública e melhorar a vida dos bebês, crianças pequenas 
e seus cuidadores. Decidimos juntos os rumos do projeto e isso amplia demais as chances de 
acerto em nossas ações. Esperamos que esse seja só o início de uma forte relação colaborativa 
para que todos tenham um bom começo de vida!

Claudia Vidigal, representante no Brasil, FBvL
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Regionalização
A Fundação AVSI, com matriz na Itália, incentivando um maior protagonismo local na tomada 
de decisões, reformulou a sua organização com um processo de descentralização, criando uma 
coordenação regional na América Latina com sede em Salvador (Bahia) para apoiar suas filiais no 
Equador, México e Peru, além de outras organizações sócias da Rede AVSI na região.

Esse percurso tem permitido conhecer a realidade distinta na América Latina no âmbito político, 
econômico e fiscal, identificando fortalezas nas diversas políticas e fontes locais de financiamento. 
 
ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS

Acesse pelo celular o 
Informativo da Rede 
AVSI América Latina

Acesse o nosso 
Código de Ética

 

Programa de 
Compliance 
A AVSI Brasil comemora com muito orgulho um ano de implementação do Programa de 
Compliance e detalha a seguir os importantes pilares nos quais se baseia o programa:

1 – Código de Ética e Conduta

O documento reúne todas as expectativas da associação com objetivo de preservação do 
convívio e do bem comum, além de estabelecer os princípios éticos e as normas de conduta 
que devem orientar as relações internas e externas de todos os colaboradores, parceiros e 
demais stakeholders da organização.

2 – Comitê de Compliance

Formado por equipe multidisciplinar, o comitê de compliance instituído visa representar 
a organização e avaliar eventuais desvios ou denúncias realizadas, além de dar suporte à 
Administração nas apurações e aplicações de medidas conforme as políticas estabelecidas.

3 – Canal de denúncias

Qualquer pessoa que se sinta prejudicada ou tenha conhecimento de eventual 
descumprimento de legislação ou algum fato que possa expor a risco ou dano, seja 
colaborador da AVSI ou terceiro interessado, poderá abrir denúncia anônima no site www. 
ouvidordigital.com.br/avsibrasil ou pelo telefone 0800 892 5064, sem custo.

4 – Política de contratação de terceiros

A AVSI Brasil tem instituída política de contratação e gestão dos terceiros prestadores 
de serviço com o objetivo de estabelecer os critérios e orientar quanto a procedimentos, 
rotinas e condutas a serem observadas nos processos de contratação, levando em 
consideração a segurança operacional e jurídica da organização, de forma a não contratar 
empresas que não respeitem a legislação brasileira.

5 – Comprometimento da alta gestão

A Alta Gestão da AVSI Brasil é engajada na 
manutenção e preservação de ações que respeitem 
a ética e os princípios legais e, principalmente, 
viabiliza ações de capacitação de difusão do 
Programa de Compliance da instituição a todos os 
seus colaboradores.

RESULTADOS 2019:

• Realização de 4 missões (México, Equador e Peru) e 90 
reuniões sistemáticas de avaliação e acompanhamento;
• Assistência técnica na articulação e construção de 16 
projetos e 7 projetos aprovados;
• Transferência metodológica da AVSI Brasil para o Peru 
quanto à participação de stakeholders;
• Criação de uma nova associação local da AVSI no México;
• Realização do 2º Encontro Anual da América Latina em 
Lima, no Peru;
• Publicação do 1º Balanço da Rede AVSI América Latina.
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AVSI 
Solidária
Programa de Voluntariado

O Programa de Voluntariado da AVSI Brasil 
é uma ação que permite aos colaboradores 
da matriz, em Salvador, vivenciar na prática 
a missão organizacional: contribuir para o 
desenvolvimento de pessoas. Uma manhã por 
mês, um grupo de colaboradores que aderiu à 
proposta é liberado do seu posto de trabalho 
habitual para se dedicar a atividades com as 
crianças da Creche Luigi Giussani, no subúrbio 
de Salvador, unindo à competência técnica uma 
sensibilidade humana essencial para a formação 
de um bom profissional.

Participar do programa é, 
por meio da doação ao outro, 
encontrar o melhor de mim. 
As crianças solicitam nossa 
presença consciente e, em 
troca, nos acolhem com todo 
amor. Eu me realizo através do 
voluntariado.

Tainá Lima, colaboradora 
AVSI Brasil

O voluntariado é onde recebo 
mais do que dou, onde me atento 
ao que realmente importa 
na nossa caminhada: amor, 
respeito, cuidado, partilha e 
esperança. Sou grata por poder 
viver essa experiência na AVSI.

Aline Brito, colaboradora 
AVSI Brasil

“
Nossos 
protagonistas
Investimento no capital humano

A AVSI Brasil sabe que a grandiosidade dos 38 projetos e o aumento dos beneficiários diretos 
para 552 mil pessoas em 2019 foram possíveis graças ao excelente corpo técnico e às áreas de 
backoffice, que estiveram engajados com o propósito da organização ao longo de todo o ano.

Assim, atenta à importância do seu time de profissionais, 2019 marca a história da AVSI Brasil 
com a criação da Gerência de Recursos Humanos, responsável por gerir todos os subsistemas 
e recursos humanos com o compromisso de olhar e desenvolver seus colaboradores.

A Gerência de Recursos Humanos tem ainda a missão de dar suporte à liderança no engajamento 
dos profissionais ao propósito da organização, atrair, reter e desenvolver os colaboradores e, 
principalmente, gerir o clima organizacional.

O percurso para que os objetivos sejam alcançados é longo, mas, por meio de políticas que visam 
o cuidado, o respeito e o desenvolvimento dos nossos profissionais, além da implantação das 
mudanças de forma transparente e participativa, os resultados pretendidos serão atingidos e, 
certamente, estaremos mais próximos dos nossos colaboradores.
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DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras da Associação Voluntários para o Serviço 
Internacional – AVSI Brasil, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, que compreendem o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, 
o resultado abrangente, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa, 
assim como as correspondentes notas explicativas às demonstrações financeiras, 
foram submetidas ao exame dos auditores independentes Ekeep Consultores & 
Auditores, que emitiram relatório sobre as demonstrações financeiras datado de 
12 de junho de 2020.

A versão completa das demonstrações financeiras acompanhadas do relatório do 
auditor independente encontram-se disponíveis no site eletrônico da AVSI Brasil 
(www.avsibrasil.org.br).

Ekeep Consultores & Auditores

Acesse pelo celular
através do QR code

Balanço 
Auditado

2019 2018

 RECEITAS AS ATIVIDADES

RECEITAS DAS ATIVIDADES  29.891.251  28.787.783 

RECEITA DE CONVÊNIOS  13.482.636  8.361.830 

TOTAL:  43.373.887  37.149.613 

DESPESAS DAS ATIVIDADES

DESPESAS COM 
CONTRATOS, CONVÊNIOS E 
DOAÇÕES

 - 38.675.662 - 32.657.964

DESPESAS GERAIS E
ADMINISTRATIVAS

- 4.845.419 - 4.006.475

DEPRECIAÇÃO - 96.173 - 321.953

OUTRAS RECEITAS NÃO 
OPERACIONAIS

547.353 265.538

TOTAL:  -43.069.901 36.720.854

RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS  319.725  117.787 

DESPESAS FINANCEIRAS  - 231.063 - 221.234

TOTAL:  88.662  -103.447

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

TOTAL:  392.648  325.312 
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Como 
Colaborar
• Creche Luigi Giussani
Você pode oferecer uma contribuição financeira e, 
assim, “apadrinhar” uma criança da Creche Luigi 
Giussani, em Salvador (Bahia), contribuindo para 
custear parte das despesas da instituição.

• Doação para projetos
Pessoas físicas ou jurídicas podem realizar uma doação 
para projetos.
Para a empresas, existem três modalidades de apoio:
1) Patrocínio via Lei de Incentivo, investindo parte do 
que pagariam de Imposto de Renda;
2) Dedução do lucro operacional (até 2%);
3) Dedução em folha de pagamento, por meio da adesão 
de seus colaboradores.

• Voluntariado em projetos de emergência
humanitária
Pessoas acima de 18 anos, interessadas em uma 
experiência voluntária na AVSI Brasil, poderão 
contribuir com atividades gerais conforme a 
necessidade dos Centros de Acolhida geridos pela 
organização em Roraima. Para conhecer os critérios 
de participação e se candidatar a uma vaga, entre em 
contato por e-mail: voluntariado@avsi.org.br.

Nossos Parceiros

União Europeia

USA
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FILIAIS E ESCRITÓRIOS

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 
+55 31 2103-2700 

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
+55 61 3081-0858

CAMPINAS - SÃO PAULO
+55 19 3278-3290

FORTALEZA - CEARÁ
+55 85 3046-2906 

GOIÂNIA - GOIÁS 
+55 62 3995-4620 

NATAL - RIO GRANDE DO NORTE 
+55 84 2010-8462 

RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO 
+55 21 3857-7871

RECIFE - PERNAMBUCO 
+55 81 3035-8989 

MATRIZ
SALVADOR - BAHIA 
Rua Frederico Simões, 98, Edf. Advanced Trade, 
13º andar, Caminho das Árvores 
CEP 41.820-774, Salvador-BA
 +55 71 3555-3355 - salvador@avsi.org

SOMOS REDE AVSI

www.avsibrasil.org.br 

@avsibrasil


