Dezembro 2020

Minha história
Eu acho fantástico
direcionar o imposto
para ações onde
podemos ver
a transformação e o
impacto social.

Dia de Doar faz a festa
de escola maranhense

Juca Andrade,
apoiador das ações do IBS

O Dia de Doar, comemorado todo dia 1º de dezembro em nome do Movimento
por uma Cultura de Doação, foi realizado na escola do Povoado Croas, em
Barreirinhas, Maranhão, transformada com a parceria do IBS em 2012!

Saúde

Boas Iniciativas

A Campanha de Segurança Alimentar
do IBS com a ajuda de parceiros
continua firme e forte! Veja! pág. 5

As formações EaD do Instituto Brasil Solidário ganharam escala e já
atingem 19 municípios de 6 estados brasileiros com cursos de Mediação
de Leitura, Educação Ambiental e Educação Financeira! pág. 3
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Incentivo à leitura
Formação EaD de leitura teve
participação de escritores famosos
Para tanto, os escritores Ilan
Brenman, Júlio Hermann e André
Neves aceitaram o convite do IBS
para um bate-papo com alunos
do curso, revelando tudo o que
envolve a criação e a escrita de
histórias infantis!

A formação EaD de Mediação de
Leitura IBS para educadores dos
municípios de Dias d’Ávila e Luis
Eduardo Magalhães (BA), Campo Verde (MT), Porto Nacional
(TO), Petrolina (PE) e Serra do
Mel (RN), abriu espaço para um
diálogo direto com escritores que
são referência no acervo literário
doado para as escolas!

Segundo Cíntia Paes, coordenadora dos anos finais da Secretaria de Educação de Luis Eduardo
Magalhães, o contato com os autores e a interação com educadores de diferentes regiões do país,
permitiu que ela ampliasse seu
olhar pedagógico sobre as ações
de leitura e até resgatasse alguns
projetos antigos que trazem a essência de mobilização de alunos
e comunidade, incentivada na
formação.

A iniciativa, que aconteceu entre os dias 29 de outubro e 26 de
novembro, faz parte das ações
do Plano Bienal IBS 2020/2021 e
do projeto “Ventos que transformam”.

As ações do projeto são financiadas por empresas privadas,
parceiras do IBS, como Bayer e
Echoenergia, quem mantém operações nos municípios que recebem essa primeira formação EaD.

Além deles, são financiadores
das ações do Plano Bienal o Bank
of America, Palmeirinha Ação
Social, HSBC, Omint, Veirano Advogados e Machado Meyer Advogados, além de pessoas físicas.

30 Minutos pela Leitura em casa com Anjos da Leitura

Os Anjos da Leitura da comunidade de Valparaíso em Tianguá, no Ceará, estão levando o Projeto 30
Minutos pela Leitura para perto das famílias, entregando livros, atividades e dicas literárias nas residências dos alunos!
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Boas iniciativas
EaD IBS: cursos de Educação
Ambiental e Educação Financeira
Seguindo uma proposta repleta
de oportunidades de promover
o aprendizado de forma lúdica e
interativa, no mesmo modelo das
oficinas práticas presenciais, o
IBS lançou, em novembro, mais
duas capacitações no formato
EaD, que atende gratuitamente
os educadores e profissionais dos
municípios de Dias d’Ávila e Luis
Eduardo Magalhães (BA), Campo
Verde (MT), Porto Nacional (TO) e
Petrolina (PE), além da participação de educadores de Serra do Mel
(RN), que já tiveram suas primeiras atividades presenciais fomentadas no início desse ano.

ceiro e planejamento voltado ao
consumo consciente. Todas as
escolas envolvidas na formação
receberam a doação de todo o
material lúdico-pedagógico com
os jogos educativos, para potencializar as habilidades importantes para a vida financeira dos
estudantes. O curso ainda contou com uma aula especial com
a participação de Estela Renner,
diretora do filme “Criança, a alma
do negócio”. Ela participou de
uma aula interativa, falando sobre os detalhes da produção do
documentário, que está entre os
materiais estudados no curso.

São formações de Educação Ambiental e Educação Financeira
trabalhadas de forma multidisciplinar, com várias dicas de atividades dinâmicas e criativas que
podem ser realizadas por meio digital ou presencialmente, quando
houver vacinação em massa!
Como parte integrante do curso
de Educação Ambiental, as escolas receberam o kit “Práticas de
Educação Ambiental”, 190 unidades do material doadas aos
municípios beneficiários. A coletânea, desenvolvida pela equipe IBS, conta com planos de aula,
sequências didáticas e o passo a
passo para a construção de tecnologias socioambientais com
materiais de fácil acesso.
A formação em Educação Financeira é uma extensão do projeto com os jogos de educação
financeira Piquenique e Bons
Negócios. Na primeira etapa, é
oferecido um conteúdo completo
sobre comportamento finan-

Seu imposto de renda pode apoiar
esse e outros projetos do IBS
Através da Lei de Incentivo à
Cultura, antiga Lei Rouanet (Lei
8.313/91), é possível destinar
parte do imposto de renda para
instituições e projetos de fomento à arte e à cultura no Brasil.
Esse benefício fiscal está à disposição de qualquer cidadão, seja
pessoa física ou jurídica, e tem
ajudado a manter projetos importantes de impacto social no país.
A lei permite que o contribuinte,
ao fazer a declaração de renda

3 IBS Notícias

completa, tenha o valor investido
ressarcido no ano fiscal seguinte
ao ano do incentivo, na forma de
abatimento ou restituição no Imposto de Renda, ou seja, o cidadão contribui socialmente e ainda
paga menos à Receita Federal!
Por meio desses mecanismos de
doação, com ajuda de pessoas físicas e jurídicas, o Instituto Brasil
Solidário mantém o Plano Bienal
do Programa de Desenvolvimento
da Educação - PDE.

IBS mobiliza Dia de Doar no MA
com brinquedos e cestas básicas
No dia 01 de dezembro, data da
campanha mundial do Dia de
Doar, o Instituto Brasil Solidário
acolheu a Escola Antônio Diniz,
no pequeno povoado de Croas,
em Barreirinhas, Maranhão, para
promover mais um dia voltado à
solidariedade, à cidadania e ao
apoio nesse período de pandemia e distanciamento social.
A escola, construída a partir de
uma ação social do IBS em 2012,
se beneficiou com a doação de
brinquedos para as crianças e
cestas básicas para as famílias
da região.
As doações realizadas anualmente na região costumam ser
promovidas na semana do Dia
das Crianças, junto ao projeto
“Intercâmbio Solidário”, numa
proposta de imersão social e cultural, com participação de alunos
do ensino médio da Escola Miguel
de Cervantes, em São Paulo, em
ações que unem turismo, empreendedorismo e voluntariado no
combate à desigualdade social
no Brasil.
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Saúde
Associações parceiras do IBS
continuam a receber cestas básicas
GAP - BA

Monsenhor Tabosa - CE

A ação solidária de segurança alimentar mobilizada pelo Instituto
Brasil Solidário, segue promovendo um trabalho continuado
de apoio às associações de catadores de recicláveis parceiras
nesse período de distanciamento social, somando 740 cestas
básicas e kits de higienização já
entregues em várias regiões do
Brasil!

para Associação Recinovar, em
Nova Russas, 08 para Cooperativa de Monsenhor Tabosa e 09
para a associação do município
de Tamboril, incluindo materiais
de higiene e limpeza, além dos
itens de alimentação. Todos os
produtos são adquiridos em mercadinhos locais, contribuindo
também para a sustentabilidade
dos comércios da região.

Cientes do importante trabalho
promovido pelas associações de
catadores, principalmente durante a pandemia, nossa campanha conseguiu alcançar mais um
grupo que tem trabalhado diariamente nas atividades de coleta
seletiva, que são os catadores do
município de Tamboril, no Ceará.

Os quatro municípios atendidos,
são parceiros também nas ações
de Educação Ambiental do Instituto Brasil Solidário. O município
de Crateús, foi a cidade sede das
primeiras atividades do projeto
LEVE – Local de Entrega Voluntária Escolar.

Contando com a parceria da Br
Link e apoiadores pessoa física,
chegamos ao 6º mês de doações.
Só este mês, foram entregues
mais 61 cestas básicas completas
na região, sendo 29 para a Associação Recicratiú, em Crateús, 15

Na Bahia, o Grupo Ambientalista
de Palmeiras - GAP, recebeu mais
uma doação de 40 cestas básicas.
Além dos voluntários e agentes
ambientalistas do grupo, o auxílio tem ajudado moradores que
residem em comunidades de alta
vulnerabilidade social, cadas5 IBS Notícias

tradas pela organização. Segundo Joas Brandão, presidente de
honra do GAP, as cestas tem sido
recebidas com muita felicidade
pelas famílias beneficiárias, que
tem passado por muitas dificuldades durante a pandemia.
GAP - BA

Antes & Depois
Povoado de Itajubaquara ganhou
biblioteca pública novinha
Antes

Depois
A casa, próxima à escola do
Povoado de Itajubaquara, no
município de Gentio do Ouro,
Bahia, estava destinada a ser
uma biblioteca pública. Porém,
antes do IBS chegar com o Programa de Desenvolvimento da
Educação - PDE - em 2014, ela
não se encontrava em condições. Uma parceria entre o IBS
e a prefeitura conseguiu transformar essa construção num
lindo espaço de acolhimento
para os livros e para a comunidade leitora!

Depois

Depois

Depois

Depois
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Giro solidário
Escola de São Paulo incentiva o
plantio em casa durante pandemia
Muita inspiração e sustentabilidade com as ações de Educação Ambiental da Escola Estadual Princesa Isabel, em
São Paulo! A proposta se expandiu para dentro dos lares durante a pandemia. Alunos e educadores ganharam kits
de plantio de temperos da Echoenergia, empresa parceira do IBS, e os resultados já estão aparecendo nas refeições!
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Minha história
Juca Andrade e sua família
são parceiros do IBS desde 2015
O Projeto Intercâmbio Solidário –
Learning Journey Brasil, do IBS, foi
apresentado em 2015 na Escola Miguel de Cervantes, em São Paulo, e
atraiu a atenção de Gustavo, filho de
Juca Andrade, que se entusiasmou
pelas ações do Instituto.

quei essas questões, já participava
de outras ações de solidariedade, e
incuti essa sementinha nos meus
filhos. Foi um sucesso muito grande,
eles terem a oportunidade de vivenciar essas experiências, é muito valioso”, ressalta Juca.

A partir desse contato, Juca se tornou um amigo do IBS, e se sentiu
motivado a apoiar as ações, buscando ajudar e acompanhar os projetos
promovidos nas escolas e estreitando uma parceria de financiamento
como pessoa física, pela Lei de Incentivo à Cultura, antiga Lei Rouanet, contribuindo diretamente com
a expansão das ações em escolas de
todo o Brasil.

O encantamento e admiração pelas
ações do Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE - aumentou quando Juca teve a oportunidade
de participar diretamente das ações
em campo. Em 2016, ele esteve presente no Encontro Nacional Brasil
Solidário, que reuniu educadores e
voluntários dos projetos IBS de todo
o Brasil, em Lençóis, na Bahia, e em
2018, acompanhou as oficinas práticas promovidas em Cascavel, no
Ceará, participando diretamente das
atividades com toda a sua família.

“Meu filho começou a participar das
ações e achei a iniciativa espetacular, pois entendo que a educação é o
principal motor da inclusão social e
da igualdade social. Eu sempre bus-

preendeu foi o envolvimento de
todos. Você ver a participação dos
gestores públicos, prefeitos, uma comunidade inteira, as famílias engajadas, foi muito bacana acompanhar
essa mobilização, e acho que esse é
um diferencial importante dos projetos do IBS”, pontua.
Mais do que um parceiro, Juca Andrade se tornou amigo da família
“Juntos Construímos”!

“Quando acompanhei as ações presenciais do IBS, o que mais me sur-
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