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Caros Amigos,

As novidades que o Instituto Acaia tem a contar são mais na atividade interna de 

reflexão e aprimoramento do trabalho que há 11 anos vimos fazendo e, sobretudo, no 

esforço de organização dos nossos procedimentos de maneira a podermos obter a sua 

replicabilidade. 

Continuamos com os três grandes núcleos: Ateliê, Sagarana e Pantanal. Em todos 

cuidamos, cada qual na sua vocação, da formação e educação de crianças, adolescentes 

e de seus familiares.

O Ateliê, o primeiro núcleo, é aberto para uma população de duas favelas e um 

Cingapura junto ao CEASA e respectivas famílias. O Sagarana atende jovens que se voltam 

para universidades e escolas técnicas. O Pantanal, exerce ampla atividade socioassistencial, 

socioambiental e mantemos o Programa Jatobazinho com alojamento (único modo de 

atender crianças, adolescentes a 90 km rio acima de Corumbá).

Vocês verão que o Ateliê, sem perder as suas características de acolhimento exerci-

da, inclusive nos barracos que compramos nas favelas, evoluiu numa bela sinergia com o 

Sagarana na criação de um curso com estrutura própria para ser frequentado nos últimos 

anos de permanência no Ateliê. Trabalhando no contra-turno das escolas formais, o Ateliê 

passou a focar nos seus anos finais a preparação dos jovens para enfrentar a vida após 

escola.

Além do trabalho conjunto com o Ateliê, continuando o movimento de aproxima-

ção e cooperação dos três núcleos, o Sagarana promove em julho viagem ao Pantanal para 

estudo do meio que resulta em um seminário. 

O Pantanal aumentou a sua capacidade de receber crianças e adolescentes de 32 

para 50. A formação dos educadores continua a ser um dos principais centros de sua aten-

ção, bem como a colaboração com outras instituições, em particular a Fundação Bradesco.

Agradecemos e convidamos a todos com preocupações semelhantes às nossas, a 

acompanharem o nosso trabalho com sugestões, críticas e colaborações.

Fernão Bracher
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DADOS DO InStItutO

Início do Instituto Acaia
Data de fundação: 3 de abril de 2001

Endereço Sede do Instituto:
R. Dr. Avelino Chaves, 80
Vila Leopoldina CEP 05318-040
São Paulo SP Brasil
Tel: 55 (11) 3643-5533
Fax: 55 (11) 3643-5510
e-mail: acaia@acaia.org.br
www.acaia.org.br

Orçamento:
2012: R$ 6 .906 .819,00
Previsão para 2013: R$ 7 .310 .177,00

O Instituto Acaia teve aprovado pelo 
CMDCA/SP em 2011, projeto que  
o qualificou a receber doações  
incentivadas no corrente ano.

tÍtuLOS

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – São Paulo 
e Corumbá

COMAS Conselho Municipal de Assistência  
Social da Cidade de São Paulo e de  
Corumbá

CAS Secretaria Municipal de Assistência  
e Desenvolvimento Social 

CEBAS Certificado de Entidade Beneficente  
de Assistência Social ( MDS- Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome) 

SMADS/SP Secretaria Municipal de Assistência  
e Desenvolvimento Social

SEADS/SP Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo

 Certificado de Inscrição Pró-Social

uPF Utilidade Pública Federal

uPE  Utilidade Pública Estadual

uPM Utilidade Pública Municipal das  
Prefeituras de São Paulo e de Corumbá

CRP Conselho Regional de Psicologia de 
São Paulo

CDH Certificado de Entidade Promotora  
de Direitos Humanos

Vara da Infância e Juventude da Lapa (SP)

Auto de Licença de Funcionamento 
 Prefeitura do Município de São Paulo

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

 Polícia Militar do Estado de São Paulo
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Presidente e Vice Presidente 
Fernão Bracher e Sonia M. S. B. Bracher

Diretora 
Elisa Bracher

Membros do Conselho Fiscal 
Mario Luiz Amabile 
José Eduardo Frigo 
Ronaldo Amaral

Direção Administrativa 
Dra. Sandra Alves Silva

Assessoria  
Efstathia Jean Vourakis

Assistente Financeiro  
Thiago José de Macedo

Secretária  
Marina Menezes da Silva Lima 

ASSESSORIAS

Assessoria Jurídica 
Dra. Sandra Alves Silva 
Dr. Theotonio Maurício Monteiro de Barros

Assessoria Contábil / Financeira 
Empresarial FS

Auditoria 
Price Waterhouse Coopers

DOADORES

Doadores Pessoa Física 
Candido Botelho Bracher

Fernão Carlos Botelho Bracher 
Hans Rudi Spillman 
Heinz Jorge Gruber

Doadores Pessoa Jurídica 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
(Programa Nota Fiscal Paulista)





Atividades oferecidas:
Artes
Animação
Biblioteca
Bijuteria
Capoeira
Costura e Bordado
Culinária
Dança
Estamparia 
Oficina dos Sentimentos (atendimento 
psicológico individual, em grupos,  
às famílias e em meio às atividades)
Oficina de Linguagem/Estudar
Marcenaria e Matemática
Música
Residência Artística
Vídeo
Xilogravura e Tipografia
Técnico de Áudio
Educação de Jovens e Adultos - EJA 
Plantão Jurídico

total de frequentadores: 340 

Divididos da seguinte maneira:

100 crianças (6 a 11 anos) no período 

matutino.

110 adolescentes (12 a 18 anos incom-

pletos) no período vespertino.

40 adultos acompanhados de seus filhos 

pequenos (10 crianças abaixo de 6 anos) 

no período noturno.

60 crianças e adolescentes (1 a 15 anos) 

e 30 adultos nos barracos-escola do Acaia 

nas favelas da Linha e Nove.
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Legenda

INSTITUTO ACAIA / 
POSTO ACAIA DENTRO DA 
FAVELA DO NOVE / 
POSTO ACAIA DENTRO DA 
FAVELA DA LINhA

FAVELA JAPIAÇU (NOVE) / 
FAVELA VOTORAN (LINhA) 
/ CINGAPURA

CEAGESP

91º DP – DELEGACIA 
DE POLÍCIA

ZEIS – ZONA ESPECIAL 
DE INTERESSE SOCIAL, 
DESTINADA À hABITAÇÃO 
SOCIAL, ONDE ESTÃO EM 
CONSTRUÇÃO 5 EDIFÍCIOS 
DE ALTO PADRÃO PELA 
CONSTRUTORA AGRA

VILLA LOBOS OFFICE 
PARK, CONSTRUTORA 
CYRELA

INSTITUTO ACAIA / 
POSTO ACAIA DENTRO DA 
FAVELA DO NOVE / 
POSTO ACAIA DENTRO DA 
FAVELA DA LINhA

FAVELA JAPIAÇU (NOVE) / 
FAVELA VOTORAN (LINhA) 
/ CINGAPURA

CEAGESP

91º DP – DELEGACIA 
DE POLÍCIA

ZEIS – ZONA ESPECIAL 
DE INTERESSE SOCIAL, 
DESTINADA À hABITAÇÃO 
SOCIAL, ONDE ESTÃO EM 
CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS 
DE ALTO PADRÃO PELA 
INCORPORADORA AGRA

VILLA LOBOS OFFICE 
PARK, CONSTRUTORA 
CYRELA

2012
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ÁREA DE ATUAÇÃO

nossa Localização / Público Alvo

A sede do Instituto e do Ateliê Acaia localiza-se na zona oeste de São Paulo, próxima 

ao CEAGESP, maior entreposto alimentício da América Latina.

No entorno do CEAGESP existem duas favelas: a “do Nove” e a “da Linha”, e o 

conjunto habitacional Cingapura Madeirit, de onde provêm majoritariamente nossos 

alunos.

Na favela “do Nove” vivem em torno de 270 famílias e 360 na “da Linha”. Como 

se pode observar no mapa ao lado, são pequenas favelas, uma delas sobre uma rua 

(Japiaçu) e a outra sobre um antigo ramal ferroviário que servia as indústrias Votorantin.

Embora pequenas, são bastante adensadas, quase sem entrada de luz natural. As 

casas muitas vezes são compostas por dois cômodos (cozinha e quarto). Privacidade e 

individualidade não são condições conhecidas. Barulho intenso e movimentação 

frequente impedem qualquer forma de concentração. Nesses cômodos convivem muitas 

pessoas: filhos, pais, tias, primos, as famílias formadas pelos irmãos mais velhos que 

também ali se estabelecem tornam o ambiente promíscuo e isto se reflete na 

impropriedade como se dá o contato com a sexualidade, no respeito ao outro.

No Cingapura, embora exista uma situação mais confortável de espaço, a distribuição 

dos 20 prédios do conjunto habitacional (400 unidades de moradia) e a forma como foi 

organizada a mudança da antiga favela para o conjunto comprometeu a relação de 

vizinhança ao desarticular a antiga ordem social. A ocupação dos espaços comuns é 

organizada pelo tráfico de drogas, garagens viram bares, a quadra utilizada para bailes 

funk onde crianças usam drogas, tomam bebidas alcoólicas e se prostituem.

Fato é, que a proximidade com o CEAGESP, tal como funciona atualmente, favorece 

a manutenção desta população, em situação de trabalho farto e sem qualificação. O 

intenso volume de caminhões facilita o tráfico e a prostituição infantil. De um lado, esta 

população é útil ao CEAGESP e de outro, cada vez mais é intimidada pela nova ocupação 

da Vila Leopoldina.
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Ações do poder público em outras partes da cidade acabam afetando diretamente esta 

população como vimos recentemente com o aumento considerável de moradores de rua 

usuários de crack (noias) que vivem nas pontas das favelas e imediações do Cingapura.

Neste quadro, vivem nas favelas e no Cingapura aproximadamente 1030 famílias e 

4500 pessoas em condições de vulnerabilidade social.

Observação: Esta representação gráfica é resultado de uma pesquisa subjetiva, não científica, realizada por meio de entrevistas 

informais ao longo da vivência no Ateliê Acaia.

Estrutura familiar

55,8% Péssima19,4% Regular

1,6% boa  

23,2% Ruim

Parente próximo em sistema prisional ou tráfico

67,5% Sim

0 Não

24,8% Favela do Nove 36,7% Conjunto 
habitacional Cingapura

14,2% outros bairros

Moradia

24,3% Favela da Linha

32,5% Ignorado
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FUNCIONAMENTO

O Ateliê Acaia vem, ao longo dos anos, desenvolvendo uma metodologia que atenda 

às especificidades da população que recebe. Cabe salientar, entretanto, que as 

preocupações com acolhimento e cuidados na recepção são as que deveriam estar 

presentes em qualquer contrato humano. Acontece que as violências de toda ordem que 

imperam nas relações e nos ambientes em que as famílias e as crianças vivem, nos levam 

a ampliação de ações de acolhimento. De outro lado, a necessidade do ingresso no 

mundo profissional, faz acelerar a entrada no processo de autonomia e consequente  

especialização. Isso implica em tornar mais permeáveis as fronteiras de passagem nos 

eixos em que dividimos nosso trabalho a saber:

Pré-Acolhimento (adultos e crianças de idades variadas)

O período matutino e vespertino é composto de ações no conjunto Cingapura e nos 

barracos-escola, e no período noturno na sede, recebendo crianças e adultos com horários 

e propostas mais flexíveis.

Acolhimento (de 6 a 12 anos)

É o momento de chegar e se organizar internamente através do fazer, de compreender 

suas atitudes e emoções, de construir vínculos e relacionamentos. De aprender a olhar o 

outro, de dividir e de estar com calma, de pedir e não pegar, de falar e não gritar.

Autonomia (de 12 a 14 anos)

O adolescente está tranquilo, se organizou e conseguiu escolher uma área de atuação. 

O trabalho será focado em produções dentro da oficina escolhida, e este adolescente terá 

uma agenda definida e metas a cumprir.

Especialização (de 14 a 18 anos incompletos)

Os jovens que se desenvolveram bem no Autonomia vão se aprofundar na área 

escolhida. Serão muito exigidos em relação à pontualidade e ao cumprimento de tarefas. 

Começam a realizar alguns trabalhos profissionais.



As oficinas se agrupam em 4 tipos:

1. Ateliês abertos: (basicamente fazem o acolhimento): onde a frequencia é totalmente 

livre e os trabalhos são desenvolvidos de acordo com a habilidade de cada um: artes, 

marcenaria e biblioteca.

2. Ateliês mistos: em que se formam turmas com trabalhos previamente definidos, mas 

com espaço para que também aconteça o acolhimento: xilogravura, cerâmica, tipografia, 

canto, percussão e costura/bordado.

3. Ateliês focados: em que o funcionamento requer turmas fechadas com um programa 

previamente definido e expectativa de formação: vídeo, grupo de cordas, culinária, 

técnico de som.

4. Oficina de Linguagem e Matemática/Oficina de Estudar: a área de linguagem escrita 

e desenvolvimento da leitura é obrigatória para todos os alunos. No período matutino 

acontece em forma de grupos de leitura e turmas de alfabetização. No período vespertino 

são 3 grupos:

Os que estudam nas 5ª e 6ª séries têm aulas 2 ou 3 vezes por semana durante o período 

das oficinas, na biblioteca, salas de aula e em projetos de pesquisa pelo Ateliê, com foco 

em leitura e escrita.

O trabalho com matemática se insere de maneira mais lúdica com oficinas de jogos e 

construções de estruturas geométricas. 

As turmas dos alunos de 7ª e 8ª séries, que supostamente estão em autonomia, têm 

todo o período de Ateliês dedicado às áreas escolhidas e após este período temuma hora 

e meia de aulas diárias de português, matemática, ciências da natureza e ciências humanas.

18
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As turmas dos que estão no 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, após o período de ateliês, 

tem 3 horas de aulas diárias de português, matemática, ciências da natureza e ciências 

humanas. O objetivo é prepará-los para fazer os exames das ETECs (Escolas Técnicas 

Estaduais) ou manterem-se interessados na continuidade dos estudos.

As divisões do trabalho no Ateliê Acaia nos eixos pré-acolhimento, acolhimento, 

autonomia e especialização já são visíveis para os alunos. Sabem quando serão mais 

exigidos em suas capacidades e pequenos rituais os preparam para as etapas 

subsequentes.

A mudança de frequencia no ateliê do período da manhã para o da tarde significa a 

passagem na escola formal para o Ensino Fundamental II. Aumentam as ofertas de 

atividades e elas se tornam mais complexas como vídeo e os programas de computador 

ligados a edição e fotografia, a tipografia, a divisão da música em canto, cordas e 

percussão e o uso de softwares para o curso de técnico de áudio como o pro-tools. Nas 

aulas da Oficina de Estudar, o uso da internet é orientado de forma a tornar as pesquisas 

mais eficazes. Neste ano de 2012, implementamos uma bolsa auxílio/estudo para aqueles 

que conseguem cumprir os requisitos de frequencia e comprometimento nas atividades 

como um todo.

Para contemplar alunos que apresentam mais dificuldade no conhecimento cognitivo 

mas com grande facilidade nos fazeres artesanais/industriais, ofereceremos em 2013 cursos 

de design gráfico e de modelagem para corte e costura.

Atuamos no contra turno escolar.





O Ateliê se organiza por eixos partindo do 
Pré-Acolhimento para a Extensão de Aprendizagem. 

O gráfico mostra o que contempla cada eixo e 
como se desenvolve no eixo seguinte.
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RESULTADOS

• Passagem dos alunos da manhã para tarde alfabetizados em sua totalidade;

• Dos 8 alunos que se formaram no final de 2012, 6 concluíram o ensino médio 

tradicional ou técnico e darão continuidade aos estudos preparando-se para ingressar 

em universidades públicas no Centro de Estudar Acaia Sagarana;

• Formação e manutenção de grupos.

É nossa preocupação que um trabalho seja dirigido aos alunos nos últimos anos de 

frequência do Ateliê Acaia para que eles possuam as ferramentas necessárias e sejam 

capazes de fazer escolhas e traçarem seus caminhos.

XiloCeasa – Tipografia e Gráfica Artesanal

O XiloCeasa ampliou suas atividades com a formação de um 

grupo de estamparia coordenado por Monika Debasa e integrando 

jovens, antigos participantes do grupo que desenvolveram um 

produto, dentro de um laboratório de criação até a comercialização 

junto as lojas parceiras.

Os participantes envolveram-se como assistentes de ateliê em oficinas externas em 

Santos e São Paulo, reforçando o caráter de transmissão do conhecimento que vêm 

desenvolvendo no Ateliê Acaia, assim como ganhando espaço em publicações ilustradas 

com xilogravuras do grupo, como a “revista Tereza” da Faculdade de Letras da USP. Em 2012, 

recebemos o Grupo Xicra formado por gravadores do Crato – CE que realizou uma atividade 

com xilogravura e tipografia produzindo versos ilustrados distribuídos em ambas cidades.
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Artesãs da Linha Nove

A iniciativa de tornar o grupo das Artesãs da 

Linha Nove em uma micro empresa no ano de 

2012, mostrou-se prematura. Apesar das artesãs 

terem sido assessoradas por uma Gerente de 

Produto que as treinava e as acompanhava no 

controle do estoque, compras e também na 

contabilidade,o grupo não conseguiu desenvolver 

a sua autonomia, gerando assim uma tensão interna. Percebemos que muitas das artesãs 

deixaram de frequentar o período noturno do Acolhimento, pois se sentiam obrigatoriamente 

ligadas a uma microempresa.

Considerando que o trabalho com os adultos é um dos indicadores do eixo que as 

nossas ações devem seguir, resolvemos preservar esse espaço, retomando o seu caráter em 

um lugar de trocas de experiências sem a pressão.

Com o cuidado de garantir a renda para as artesãs, visto que as peças confeccionadas 

são de excelente qualidade e com boa aceitação no mercado, o Ateliê Acaia assumiu a 

contabilidade que o comércio exige. Destinou-se um espaço físico fora da sede do Instituto 

para comercializar os bordados e a contratação de uma funcionária em período integral foi 

necessária para as rotinas comerciais.

O desejo de termos um grupo autônomo não foi abandonado, mas o seu tempo foi 

estendido, evitando atropelos ou traumas, porque entendemos que as ações são positivas 

à medida que acolhem as pessoas e suas possibilidades.
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Olhares do Beco

O grupo avançado de vídeo se ocupou de 

muitas tarefas em 2012:

Conceberam, produziram e editaram o video-

-clipe “Lágrimas” da Banda Lacre Hexagonal, for-

mada por alunos do Ateliê.

Realizaram e produziram o documentário 

institucional Centro de Estudar Acaia Sagarana, cobriram os shows e palestras de eventos 

do Ateliê como as Sextas Culturais e a Programação de Artes e Música.

No final do ano, a Oficina adquiriu novas câmeras (NX5) que foram utilizadas no docu-

mentário sobre habitação social. Os alunos realizaram entrevistas junto a urbanistas, técni-

cos da prefeitura e moradores de precárias moradias dos bairros de Cidade Tiradentes (Jd 

Vista Alegre), Sapopemba, Rio Pequeno (Sapé) e junto a comunidade em que vivem. Com 

a coordenação da área de audiovisual do Ateliê e suporte de Bob Walters, credenciado da 

BBC de Londres e Barrie Birch, educador.

AÇÕES EXTERNAS

Foi intenso o trabalho nas favelas “da Linha” e “do Nove”. 

Ações como mutirões de limpeza e dias de beleza tornaram-se frequentes e esperados 

pela população. No mutirão de limpeza, o trabalho dos educadores está voltado para a 

organização da viela e do lixo nas favelas e o dia da beleza é dedicado a que crianças e 

famílias cuidem de si. A praça ao lado do barraco da favela do Nove vira um grande salão 

onde unhas são cortadas e lixadas, cabelos lavados, e a enfermeira toma atenção especial 

a pequenos curativos.

As lavanderias das favelas “do Nove” e “da Linha” continuam sendo gerenciadas por 

seus moradores e atendendo a demanda local. Na favela “da Linha”, tivemos dificuldade 

em manter a sua organização, pois a instabilidade emocional e de vida da pessoa que a 

cuidava comprometeu o seu funcionamento. Apesar de durante o todo o segundo semestre 

tentarmos auxiliá-la, decidimos suspender temporarieamente as atividades e retomá-las em 

2013. A lavanderia na favela “da Linha” precisará passar por uma reformulação de espaço 

e proposta para uma participação mais ativa da comunidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A idéia de abrirmos o Ateliê Acaia para o público ganhou intensidade em 2012. As 

Sextas Culturais, que ofereceram música de qualidade para os alunos vem ganhando adesão 

dos próprios alunos e público em geral. Também foram realizados 2 ensaios da OCAM, 

Orquestra de Câmara da USP/Escola da Música e não só os alunos da sede como os alunos 

dos barracos-escola tiveram a oportunidade de acompanhar.

O Projeto de Artes contou com uma exposição de maquetes e aulas práticas, além de 

bate-papos com os arquitetos convidados.

Recebemos em parceria com a Galeria Estação artistas populares como Véio Cicero 

Alves dos Santos (Sergipe), Francisco Graciano Cardoso (Ceará), Getulio Damado 

(Minas Gerais), José Bezerra (Pernambuco), Jadir João Egídio (Minas Gerais) e Nilson 

Pimenta (Bahia).Num círculo de conversa realizado no Ateliê, aberto ao público e 

mediado por Alberto Martins, discutiram e trouxeram suas histórias. Nos dias que se 

seguiram, trabalharam junto com os meninos e meninas do Acaia compartilhando 

experiências e fazendo surgir lindas peças de madeira, instrumentos musicais e 

brinquedos.

O Programa de Residência Artística teve prosseguimento com Aline van Langendock 

culminando com a exposição “Transcursos” em novembro último na Galeria Estação.

Uma observação importante ao longo deste ano foi a procura pelo Ateliê Acaia de 

alunos que já haviam concluído o período normal de permanência, ou seja, completaram 
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18 anos. São alunos que não conseguiram organização interna suficiente para sustentarem 

uma continuidade nos estudos ou terem a coragem de entrar no campo profissional. Apesar 

disso, são pessoas suficientemente organizadas para não aderirem ao sistema do tráfico de 

drogas ou a trabalhos sem exigência.

Estes ex-alunos nos mostraram que ainda precisavam de alguma tutela no gerenciamento 

de suas vidas pessoais e encaminhamento profissional.

Criamos então um Grupo de Estamparia para desenvolvimento de produtos. Um dos 

participantes, no final de 2012, montou uma pequena produção de artigos de vestuário 

com estampas de hip hop e skate que vem funcionando autonomamente dentro de uma 

das favelas. 

Percebemos que se a criança possui um baixo índice de escolaridade, mesmo que se 

encontre com idade e série adequadas no ensino formal, ela não consegue evoluir 

significativamente em suas áreas de interesse e um fortalecimento da Oficina de Estudar 

está programado para 2013.

Novas ações nas áreas de música, vídeo e artes também estão no nosso foco, fazendo 

o Acaia caminhar na direção de um Centro Cultural. Programamos ainda a mudança das 

“Sextas Culturais” para as quartas-feiras, com o intuito de facilitar a programação e 

aumentar a participação do público.
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PRÊMIOS E PUBLICAÇÕES

• Urban Age Deutsche Bank/London School of Economics – 2008.

• Prêmio Milton Santos da Câmara Municipal de São Paulo – 2009.

• Indicação para o Prêmio 30 melhores Livros Infantis do ano da Revista Crescer 2012 

com o Livro “Animais” de Arnaldo Antunes e Zaba Moreau com  Ilustrações  do 

grupo XiloCeasa - Editora 34.

• Apresentação de trabalhos sobre o Ateliê Acaia no VI Congresso Interno e no 1º 

Encontro de pesquisas em Psicanálise do Instituto de Psicologia da Universidade de 

São Paulo por Ana Cristina Cintra Camargo.

• Palestra com Elisa Bracher no evento “Sanusurben, sanus civis” TED x FMUSP - 

novembro 2012.

• Participação de Elisa Bracher no Seminário Internacional - Worlds Together realizado 

na Galeria TATE Modern em Londres, Reino Unido - setembro 2012.

• Fabricio Lopez foi um dos artistas brasileiros convidados para participar do WEYA 

2012  World Event Of Young Artists - Festival de artes em Nottingham, Reino Unido 

que reuniu 1.000 artistas de vários países.

• Publicação do texto “Sarau como experiência poética - poesia em alto e bom som” 

para a Revista Emília por Magno Rodrigues Faria em conjunto com Cristiane Tavares 

- dezembro de 2012.

• Silvia Maia Bracco escreveu o capítulo “Oficina dos 

Sentimentos: a construção de um espaço terapêu-

tico” no livro O psicanalista na comunidade publi-

cado pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de 

São Paulo, 2012.



28

EQUIPE

Direção

Ana Cristina Cintra Camargo

Elisa Bracher

Olga Maria Aralhe

Assistente de Diretoria

Cristina Duran Chade

Secretária Executiva

Patrícia Yanaguisawa

Operacional

Eliel Ramos

Gilcéria Rosa da Silva

Maria Aparecida da Rocha

Maria de Fátima Alves Andrade

Paulo Orestes da Silva

Quitéria Adriana da Silva Barros

Rosângela dos Santos de Jesus

Simone Baptista dos Santos

Simone Santos Paixão

Manutenção

Ademir Palmeira da Silva

Infonetware

Renato Brito de Almeida

COORDENAÇÃO DE ÁREAS E EDUCADORES

Artes

Coordenação: Fabrício de Jesus Barrio Lopez

Andresa Alves Ferreira

Eduardo Consonni

Flávio Castellan

José Carlos Gianotti

Ynaiá de Paula Souza Barros

Aline van Langendonck (artista residente)

Consultoria em Estamparia: Monika Debasa

Música

Coordenação: Lucas Simões Borelli

Ari Colares

Marcos Azella Maltese

Rodrigo Felicíssimo 

Consultoria: Gil Jardim 

Vídeo

Coordenação: Veronica Lúcia Saenz Davalos

Daniela Indianara dos Santos da Silva

Fabiana Barbosa de Freitas 

Uirá Vital

Consultoria e Assessoria: Primo Filmes

Linguagem/Estudar

Coordenação: Daniel Romão

Andresa Fabiana Batista Guimarães

Caroline Florêncio da Silva

Dalila Gonçalves Luiz

Leonel Parente Filho

Lisângela Kati do Nascimento

Marcos Roberto de Freitas Bolognese

Mayra Capelocci Luiz

Rafael Andrade Pereira

Juliana Cristina Diniz

Alex de Lima Barros

Paulo Roberto da Cunha 

Erica Priscila Campos dos Santos

Beatriz Levin

Consultoria: Maria Ester Pacheco Soub

Biblioteca

Hilda Liberman

Magno Rodrigues Faria

Marcenaria e Matemática

Coordenação: Daniel Romão

Cláudio Shiroma

Enio Alex Assunção

João Paulo Toth
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Capoeira

André Luiz Maciel Pinto

Dança

Maria Beatriz Costilles Podgorski

Culinária

Coordenação: Paulo Henrique Duarte Martins

Romilda Benedita Mendes Fernandes

Colaboração: Les Amis – Cozinha para amigos 

Costura e Bordado

Ana Cláudia Bento dos Santos

Bernadete Maria de Oliveira Freitas

Maria Goretti da Silva

Oficina dos Sentimentos

Silvia Maia Bracco

Barracos-Escola

Andresa Alves Ferreira

Ana Cláudia Bento dos Santos

Fabiana França Catarino

Liz Andrea Lima Mirim

Márcia Rosette

Neuza Francisca dos Santos Lins

Martin Schertel Charlone

Atividades Lúdicas noturno

Lucialva Valéria Gonçalves Rocha

Artesãs da Linha nove

Assessoria: Teresa Cristina de Andrade Maia

Maria Clemência Viana dos Santos

Bijuteria

Assessoria: Miriam Andraus Pappalardo

Plantão Jurídico 

Dra Sandra Alves Silva 

PARCERIAS

Amoreira Comercial Ltda - EPP

Beacon School

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo 

Colégio Santa Cruz

Editora 34

Empório da Sogra

Galeria Estação

Grupo Carrefour – Villa Lobos

Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro

Instituto Tomie Ohtake

Momento Café

Panacéia Tear & Patchwork – Atelier Panacéia

Ráscal Pizza e Cozinha

Scientia Consultoria

Wheat Orgânicos

SAÚDE

Oftalmologia
Dr. Ronaldo Barcellos
Ortopedia
Dr. Eduardo Bracher 
Dr. Eduardo Von Uhlendorff
Clínica Axis de Coluna
Otorrinolaringologia
Dr. André Duprat
Dra. Roberta Ribeiro de Almeida
Psiquiatria
Dr. Fernando Ramos Ashbar
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COLABORADORES

Arquitetura 

Una Arquitetos

Base 3 Arquitetos Associados

Márcia Grosbaun

Sawaya Bracher Arquitetos

Lorenzo Mammi 

Advocacia

Dra. Mary Livingston

Dr. Marcelo Feller
Inglês

P.E – Livros e cursos Livres Ltda

traduções
Just Traduções

PARCEIROS NA EXTENSÃO  
DE APRENDIZAGEM

Apiacás Arquitetos

Ateliê Kika Levy Cris Rocha

Bita Encadernações, Caixas e Cerâmicas

Caderno Listrado

Livraria da Vila 

Monika Debasa

Dali Artes e Molduras

DOADORES 

Doadores Pessoa Física

Adelino Alves

Beatriz Sawaya Botelho Bracher

Candido Botelho Bracher

Ezequiel Grin

Fernão Carlos Botelho Bracher

Fernando Byington Egydio Martins

Francisco Manuel R.P. Coelho

Glória Kalil 

Hanz Rudi Spillman

Heinz Gruber

Henrique Lacerda de Camargo

Maurício Grin

Mario Luiz Amabile

Nancy Englander

Pedro Moreira Salles

Maria Alice Setubal

Doadores Pessoa Jurídica
Brazil Foundation
Consenso Aconselhamento Patrimonial Ltda
Danone Ltda
Editora 34 
Fundação Arymax
Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo
Lazer Temático Ltda
Vitol Charitable Foundation
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Frequentadores: 35 alunos

Horário:
Aulas de 2ª a 6ª das 18h às 22h30.

Atividades extracurriculares aos sábados

De 2ª a 6ª, os alunos têm acesso à sala de 

aula para estudar a partir das 14h.

Carga horária semanal:
22,5 horas de aulas

E mais 6 a 8 horas semanais de atividades 

extracurriculares de ampliação do universo 

cultural.

Na sala de aula há 15 computadores  

conectados à internet disponíveis para  

uso dos alunos.

Aulas oferecidas:
Biologia

Física

Geografia

História

Língua Portuguesa

Literatura

Matemática

Produção Textual

Química
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O QUE FAZEMOS

O Centro de Estudar Acaia Sagarana desenvolve suas atividades desde 2005 oferecendo 

um programa de aulas com conteúdo abrangente e boas práticas de estudo aos alunos de 

ensino médio de escolas públicas que têm a continuidade dos estudos como prioridade e 

parte de seu projeto de vida. 

Atualmente o CE Acaia Sagarana desenvolve duas ações: 

A primeira é um curso gratuito para 35 alunos que estejam cursando ou tenham 

terminado no ano anterior o terceiro ano do ensino médio. Este curso visa principalmente 

fortalecer nos alunos as competências necessárias ao estudo: ampliar a autonomia para 

estudar, o seu vínculo com o conhecimento e sua capacidade de gestão do próprio processo 

de aprendizagem. Acreditamos que estas são ferramentas essenciais para que eles possam 

prosseguir os estudos com autonomia, seja em uma faculdade,um curso técnico ou cursinho 

pré-vestibular. Os cursinhos pré-vestibulares se constituem, atualmente, em uma etapa dos 

estudos para boa parte dos alunos que ingressam nas boas universidades, sejam eles de 

escolas públicas ou privadas. Estes cursinhos se propõem a revisar todo o conteúdo de ensino 

médio em um ano, o que, para muitos alunos, representa uma oportunidade para suprir 

lacunas deixadas por sua formação anterior. Por imprimir um ritmo acelerado, exige uma 

prontidão nem sempre presente nos alunos de escolas públicas. Sabemos, no entanto, que 

estas ferramentas são condições necessárias, mas não suficientes para garantir o ingresso 

nas boas universidades do país. Há um percurso até lá que passa, por um lado, pela disciplina 

e empenho que cada aluno dedica ao seu projeto de continuidade dos estudos e por outro, 

pela reparação das lacunas de conhecimento e reposição de conteúdos escolares. 
Com vistas a dar continuidade a este processo, a segunda ação do CE Acaia Sagarana 

é uma parceria com o Curso Anglo Vestibulares.

O curso do Centro de Estudar Acaia Sagarana

No início do ano é realizada uma avaliação preliminar dos alunos selecionados que 

permite conhecer o perfil daquela turma e definir o planejamento das aulas adequando-as 

às especificidades daquela turma.Os conteúdos são definidos em torno do que é estrutural 

em cada uma das áreas.
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Este curso aborda conteúdos de Língua Portuguesa, Redação, Literatura, Matemática, 

Biologia, Física, Química, História e Geografia. Aos sábados são desenvolvidas atividades 

extracurriculares, como estudos do meio, visitas a museus, palestras e filmes. 

As aulas ocorrem de março a dezembro das 18h00 às 22h30 de segunda a sexta-feira. 

A parceria com o Anglo

A parceria com o Curso Anglo Vestibulares oferece 20 bolsas de estudos integrais no 

curso extensivo do período da manhã aos alunos que já terminaram o ensino médio em 

escolas estaduais. Para participar, os alunos devem dispor de período integral - de manhã 

para as aulas e à tarde para estudo no espaço do Anglo, quando recebem orientações de 

estudo específicas, desfrutam de um ambiente propício ao estudo e podem dispor de toda 

a estrutura do Anglo de atendimento ao aluno. 

COMO É FEITA A SELEÇÃO

Seleção para o Curso de CE Acaia Sagarana

As vagas para o curso do CE Acaia Sagarana são oferecidas às escolas estaduais da 

região através de uma apresentação para a direção, coordenação e equipe docente e depois 

para os alunos. O processo seletivo, realizado em três fases, busca identificar os alunos que 

possuem motivação para o estudo. A primeira fase, eliminatória, consiste em uma prova 

em forma de teste de múltipla escolha. São eliminados os alunos que não conseguirem 

pontuar em Língua Portuguesa e/ou Matemática. Vale ressaltar que as provas são elaboradas 

de forma a abranger diversos níveis, desde o mais básico de conhecimento da área (por 

exemplo, as quatro operações em matemática) até aquele correspondente ao terceiro ano 

do ensino médio. A segunda fase consiste em uma prova dissertativa e uma redação. Todos 

os alunos aprovados na segunda fase passam também por uma entrevista e, sempre que 
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necessário, por uma terceira avaliação. Esta terceira avaliação ocorre nos casos em que os 

alunos apresentam um desempenho muito defasado em uma única área e visa identificar 

o potencial de aprendizagem do aluno em relação ao conhecimento daquela área.

Entramos em contato com aproximadamente 18 escolas e 2.800 alunos do 3º ano do 

ensino médio e as inscrições para o processo seletivo são realizadas nas escolas, que nos 

enviam a lista dos alunos inscritos. Em torno de 400 alunos se inscrevem, mas apenas 200 

alunos, aproximadamente, comparecem à prova da 1ª fase. Destes, comumente 90% são 

aprovados para a 2ª fase, ou seja, em torno de 180 alunos, dos quais apenas 150 

comparecem à prova. 

A seleção em várias etapas ajuda cada aluno a confirmar seu interesse pelo curso. 

Sabemos que é exigido um esforço grande daqueles que fazem esta opção: aulas à noite 

de 2ª a 6ª feira, aulas aos sábados, presença obrigatória, exigência de estudos e tarefas 

extra-classe. Para muitos alunos, a tarefa de estudar em casa e a dedicação de um tempo 

largo aos estudos é uma novidade. A permanência a cada etapa da seleção confirma o 

interesse e revela uma qualidade importante: a persistência. Esta será uma qualidade 

necessária e apenas a primeira de muitas outras exigências que a atividade acadêmica 

apresentará a estes alunos que desejam mudar sua trajetória pelo estudo.

Neste processo de seleção, a parceria com as escolas é fundamental. 

Como observa o Prof. Yves de La Taille do Instituto de Psicologia da Universidade de 

São Paulo - USP, em sua pesquisa «Valores dos Jovens de São Paulo»1, a escola é a instituição 

mais confiável para os jovens, depois da família e muito acima de outras como as religiosas, 

de justiça, a mídia e outras. Esta valorização da escola pelos jovens se revela na grande 

influência que as orientações dadas por seus professores, coordenadores e diretores exercem 

sobre eles. Há uma correlação bastante forte entre o número de alunos que comparecem 

ao nosso processo seletivo e o incentivo explícito recebido por eles da escola.

Seleção para o curso pré-vestibular do Anglo

A seleção para as bolsas do Curso Anglo Vestibulares é feita a partir do exame de bolsa 

realizado regularmente pelo Curso Anglo no final do ano. Os alunos que tiverem feito 

ensino fundamental e médio em escolas públicas e que tiverem disponibilidade de período 

integral para estudar são selecionados pela ordem de classificação.

1  LA TAILLE, Y. de ; TAILLE, Elizabeth Harkot de La . Valores dos jovens de São Paulo. 2005. Ed. Instituto SM, 2005.
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Resultados

Desde o início, em 2005 até o momento, 283 alunos foram atendidos no curso no C.E. 

Acaia Sagarana e no programa de bolsas que mantemos em parceria com o Curso Anglo. 

Destes, 143 alunos (50,53%) ingressaram em universidades públicas e 38 (13,42%) em 

universidades particulares de excelência, resultando em um total de 181 alunos ou 63,95% 

dos alunos matriculados em universidades de excelência. 

143
50,53% 

38 
13,42% 

54 
19,08% 

24 
8,48% 

15
5,30% 

9
3,18% 

283 alunos atendidos de 2005 a 2011 

Aprovados nas universidades públicas 
(50,53%) 

Aprovados em faculdades particulares
 de excelência* (13,42%) 

Aprovados em outras faculdades 
particulares (19,08%) 

Fazendo cursinho (8,48%) 

Não estuda (5,30%) 

Não encontrado (3,18%) 

143
50,53% 

13,42%

1

13
38
42%

5
19,08

2
8,4

4
8% 

24
48% 

9
1

5,30
5
0% 

9
3,18% 

* Consideramos o ranking apresentado pelo Guia do Estudante 2011

Em 2011, concluímos o ano com 30 alunos. Destes, tivemos 15 alunos que ingressaram 

nas universidades públicas e dois em universidades particulares de excelência (PUC e 

Mackenzie), totalizando 17 alunos matriculados no curso superior. 

Dos alunos que não foram aprovados nos vestibulares, todos deram continuidade aos 

estudos, em cursinhos pré-vestibulares.

Dos 5 alunos que saíram antes do término do curso, temos,como causa da desistência: 

exército (1 aluno), ingresso na faculdade (2 alunos), trabalho (2 alunos).
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Da turma de 2012, tivemos 31 alunos que seguiram até o final do curso. Destes, 18 

alunos (58,06%) passaram para a 2ª fase da USP, UNICAMP e UNESP e outros 3 foram 

aprovados na Faculdade de Belas Artes com bolsa integral.

No Anglo tivemos 80% dos alunos bolsistas aprovados nas universidades públicas ou 

particulares de excelência em 2011 e 68% em 2012. Nestes dois últimos anos concedemos 

um número menor de bolsas pela dificuldade de encontrar alunos que atendessem a todos 

os critérios estabelecidos por esta parceria.

OS MOTIVOS

O Centro de Estudar Acaia Sagarana nasceu da percepção de que há uma parte 

significativa dos jovens brasileiros que tem suas oportunidades de acesso às boas 

universidades reduzidas drasticamente pelas deficiências de um ensino público, que ainda 

não venceu o desafio de garantir educação básica de qualidade para todos. No Brasil são 

aproximadamente 87,3%2 dos alunos de Ensino Médio matriculados nas escolas públicas. 

No estado de SP são 84%. E apenas 28% dos aprovados no vestibular da Fuvest em 20123 

fizeram o ensino médio em escolas públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais. 

Aqui vale destacar que estes números incluem os alunos das Escolas Técnicas que têm 

acesso a um ensino diferenciado e de melhor qualidade, conforme mostram os resultados 

do ENEM de 20124.

2  Fonte: Censo Escolar 2012/INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão vinculado ao Minis-

tério da Educação (MEC) para promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro.
3  http://www.usp.br/imprensa/?p=20177
4  Resultados do Enem: http://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem/
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Um outro dado que merece atenção é que a maioria dos alunos de escola pública não 

chega a prestar o vestibular para as melhores faculdades. Tomando como exemplo o 

vestibular da FUVEST: ao compararmos a quantidade de inscritos de escolas públicas e 

particulares, embora o número de alunos de ensino médio matriculados na rede pública 

seja de 6 a 8 vezes maior que o número de alunos da rede particular, encontraremos 

praticamente o dobro de alunos de escolas particulares em relação às públicas (87.424 

alunos de escolas particulares e 43.729 de escolas públicas5).

A exclusão dos alunos de escola pública da universidade veta uma importante via de 

acesso à participação na vida social, política, econômica e cultural do país. O prejuízo é da 

nação, que não apenas desperdiça seus talentos, mas vê crescer sua dívida social. O Relatório 

Jovens em Situação de Risco no Brasil6, do Banco Mundial, estima que o Brasil perderá R$ 

320 bilhões nas próximas décadas se não investir nos jovens. 

A situação dos jovens brasileiros é dramática e isso se reflete diretamente no 

desenvolvimento social do país para os próximos anos: dos jovens de 15 a 17 anos, 

apenas 47%, estão matriculados no ensino médio (35% estão no ensino fundamental 

ou em cursos de educação para jovens e adultos e 17% já não estudam7). Se estendermos 

esta análise para o grupo de jovens de 18 a 24 anos, temos que 70% não estudam e 

apenas 50% concluíram o ensino médio, aproximadamente 5,5 milhões ou 27% dos 

aproximadamente 24 milhões de jovens nessa faixa etária nem estudam nem trabalham8. 

Segundo o documento “Juventude e Políticas Sociais no Brasil”9, publicado pelo IPEA10, 

apenas 13% da população de 18 a 24 anos freqüenta o ensino superior. Vale ressaltar que 

este patamar situa-se muito abaixo da meta estabelecida no Plano Nacional de Educação 

(2001-2010) de ter 30% dos jovens desta faixa etária no ensino superior. O Brasil também 

5  Fonte: Fuvest 2012
6  Relatório Jovens em Situação de Risco – Vol I e II. Disponível para leitura no site do Banco Mundial – http://go.worldbank.org/YUIU-

DQBBH0
7  IBGE. Censo 2009.
8   Dados do IBGE e PNAD.
9  “Juventude e Políticas Sociais no Brasil” – Jorge Abrahão de Castro, Luseni Maria C. de Aquino, Carla Coelho de Andrade. – Bra-

sília : Ipea, 2009.
10  IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada é uma fundação pública vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Pre-

sidência da República.
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perde quando comparado a outros países latino americanos, segundo o Instituto 

Internacional para a Educação Superior na América Latina e Caribe (IESALC), vinculado à 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), ficando 

atrás de países como México e Colômbia. Junte-se a isso o dado de que entre os alunos 

mais pobres a taxa de freqüência ao ensino superior oscila entre 5,6% (para faixa de até 

um salário mínimo) a 55,6% (para faixas de 5 salários mínimos).

Para que o Brasil possa tornar irreversível o caminho do desenvolvimento e ocupar seu 

lugar no cenário mundial, é imperioso que a educação e a formação profissional de 

qualidade também ocupem um lugar de destaque nas agendas do governo e da sociedade 

civil. Nessa perspectiva, podemos observar um alinhamento entre as ações dos diferentes 

setores da sociedade e os esforços governamentais para ampliar o acesso à universidade, 

enfatizando a clareza de que desenvolvimento econômico, educação e formação profissional 

são fatores estratégicos intrinsecamente vinculados.

A presença tímida dos jovens de escolas públicas nas boas universidades deste país 

empobrece e limita também a própria Universidade, que se vê privada da representatividade 

social e dos benefícios trazidos pela diversidade, que deveria caracterizá-la.

O desafio está posto: é preciso agir e ampliar as perspectivas de participação destes 

jovens no Brasil que hoje é a 6a potência econômica (2012), mas ocupa uma modesta 84a 

posição quando considerados os indicadores de desenvolvimento humano (saúde, educação 

e distribuição de renda).11 Diante dessa situação, o Instituto Acaia, por meio do Centro de 

Estudar Acaia Sagarana procura oferecer uma oportunidade para que jovens de escolas 

públicas possam seguir construindo seus projetos de vida e ampliem suas possibilidades de 

real participação na construção da nação. Acreditamos ser esta uma contribuição para 

diminuir a desigualdade social existente no país e democratizar o ensino superior.

11  Dados do relatório do IDH 2011 e da classificação feita pelo FMI segundo PIB do país.
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Objetivo Geral 
Contribuir para o desenvolvimento humano 
e social do Pantanal por meio de ações 
educativas integradas à preservação do 
Bioma.

Área de Atuação
Município de Corumbá, Mato Grosso do 
Sul, com ênfase na região da Serra do Amo-
lar, às margens do Rio Paraguai, entre as 
coordenadas 56º a 58º de Latitude Sul e 16º 
a 18º de Longitude Oeste.

Público Alvo
Moradores da beira do rio da zona rural de 
Corumbá e organizações ligadas ao 
desenvolvimento social e ambiental da 
região.

Programas
Jatobazinho
Relações com a Comunidade
Educação Para o Trabalho
Rede de Proteção e Conservação da Serra 
do Amolar

Resultado Expresso em números:
Programa Jatobazinho: 43 crianças e ado-
lescentes nas unidades Escola Jatobazinho 
e Núcleo Jatobazinho
Programa Relações com a Comunidade: 
175 pessoas - entre crianças, adolescentes 
e adultos
Programa Educação para o Trabalho: 23 
adultos
Programa Rede de Proteção e Conservação 
da serra do Amolar (RPCSA): 30 adultos nas 
ações socioeducativas e 68 famílias nas 
ações de monitoramento e fiscalização

Início das Atividades
Janeiro de 2008

   
Acesse nosso site

Até 1 Salário 
Mínimo; 74,20%  

Mais de 1 salário 
mínimo; 16,10% 

Não sabe/Não 
informou; 9,70% 

Renda mensal das famílias 
 Pesca; 

74.19% 

Coleta Isca; 
85.48% 

Agropecuária; 
20,97%

Atividades desenvolvidas pela população

Até 1 Salário 
Mínimo; 74,20%  

Mais de 1 salário 
mínimo; 16,10% 

Não sabe/Não 
informou; 9,70% 

Renda mensal das famílias 
 Pesca; 

74.19% 

Coleta Isca; 
85.48% 

Agropecuária; 
20,97%

Atividades desenvolvidas pela população

FONTE: Pesquisa Antroplógica, 2011.
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INTRODUÇÃO

Após dois anos de pesquisas socioambientais em Corumbá, MS, na região do Pantanal 

compreendida entre a Baia do Castelo e a Serra do Amolar, foram identificadas as principais demandas 

da população local. 

Constatou-se que na área estudada, caracterizada pelo isolamento geográfico e localizada em 

uma região de difícil acesso devido às cheias regulares, a população local fica fora do alcance de 

serviços públicos básicos, como educação e saúde. Com poucas oportunidades de geração de renda, 

as famílias vivem em economia de subsistência, basicamente da pesca artesanal e da coleta de iscas. 

As famílias não se encontram em agrupamentos, vilas, mas à beira rio, separadas umas das outras. 

As condições naturais impedem a construção de estradas e dificultam a instalação de infraestrutura 

elétrica e de telefonia. Além disso, a proximidade com a fronteira boliviana favorece o contato da 

população moradora da beira do rio com o tráfico de drogas e produtos contrabandeados.Nesse 

contexto, verifica-se um baixo índice de desenvolvimento humano e social, que inclui a baixa 

escolaridade e o alto índice de analfabetismo, a prática de atividades ilícitas e mazelas como o 

alcoolismo, a exploração sexual e a gravidez precoce.

Com vistas a conjugar educação com proteção social como meio de assegurar o desenvolvimento 

integral dos moradores da beira do rio e contribuir para o desenvolvimento social e ambiental da 

região, o Acaia Pantanal iniciou em 2008 suas atividades.

O Acaia Pantanal desenvolve programas que visam dar oportunidade às famílias moradoras da 

beira do rio de acesso a ações socioeducativas estimulando a sociabilidade, conhecimentos, habilidades 

e competências exigidos na vida cotidiana e a formação para o pleno exercício da cidadania.

A primeira ação social do Acaia Pantanal foi batizada de Projeto Escola Itinerante. Este projeto 

piloto articulou duas frentes de ação distintas e complementares. A primeira frente de ação consistiu 

na criação de núcleos de estudo nas residências das famílias de moradores da beira do rio, onde um 

profissional promovia a alfabetização e educação em saúde. A segunda frente de ação, em parceria 

com a Marinha do Brasil, consistiu num curso de capacitação profissional promovendo a habilitação 

de 52 pessoas para a condução de pequenas embarcações.

O Projeto Escola Itinerante durou cerca de um ano e, após esse período, no qual 

foi possível estabelecer um vínculo com as famílias, desdobrou-se em outras iniciativas.

Hoje, o Acaia Pantanal desenvolve quatro programas: Jatobazinho, Relações com 
a Comunidade, Educação para o trabalho e Rede de Proteção e Conservação da 
Serra do Amolar (RPCSA) .

 
Video exibido na  

TV Record em 2010.
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RESULTADOS DOS PROGRAMAS

Jatobazinho

No ano de 2009, às margens do rio Paraguai, foi implantado, nas instalações de uma 

antiga pousada, um programa voltado à criança e ao adolescente moradores da beira do 

rio. O Programa é focado na ampliação de repertório cultural, sociabilidade, conhecimentos 

e valores, contemplando habilidades e competências exigidas na vida cotidiana e para o 

exercício da cidadania. O Programa Jatobazinho se desdobra em duas unidades 

complementares: a Escola Jatobazinho e o Núcleo Jatobazinho. 

As unidades Escola Jatobazinho e Núcleo Jatobazinho desenvolvem seus trabalhos na 

Fazenda Jatobazinho, localizada em área isolada, de difícil acesso, situada às margens do 

rio Paraguai, a 90 km ao norte da cidade de Corumbá (MS),onde só é possível chegar de 

barco ou em avião de pequeno porte. A Escola Jatobazinho, numa parceria público-privada 

com o município de Corumbá, oferece acesso à educação formal do Ensino Fundamental I. 

Nas mesmas instalações, para o mesmo público, em horários alternados, o Núcleo 

Jatobazinho oferece atividades esportivas, artísticas, culturais, recreativas, além de oficina 

agrícola, reciclagem, dança, entre outras. 

Dadas as grandes distâncias e dificuldade de acesso características da região, a Escola 

Jatobazinho atuou, até o final de 2012, em regime de internato possibilitando às crianças 

acesso diário às atividades além de propiciar um intenso trabalho de estimulação 

psicopedagógica para aceleração escolar dos alunos e redução da defasagem idade/ano. 

Ao final de 2012 a Escola Jatobazinho começou a se preparar para incluir, além do internato, 

um novo regime, de semi-internato, que será implementado em 2013.

Em 2012, o Programa Jatobazinho contou, para a execução de suas atividades 

socioeducativas, com o trabalho de 1 coordenadora, 5 educadores, 2 monitores e 7 
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funcionários operacionais, 43 alunos com idades entre 7 e 17 anos. Ao longo do ano o 

programa perdeu alguns alunos e ganhou outros em função de mudança das famílias para 

outras localidades. Concluíram o ano de 2012, 36 alunos.

Apesar das alterações do corpo discente, o aproveitamento em 2012 no ensino formal 

foi de 92%, e nas atividades socio educativas de 100%.

Na busca constante pela excelência técnica o Programa Jatobazinho recebeu, na Esco-

la Jatobazinho, assessoria pedagógica da Fundação Bradesco através do Programa 

Educa+Ação.O Núcleo Jatobazinho contou com capacitação especializada em metodologia 

de projetos. No embrião de uma comunidade pedagógica participaram conosco, em mo-

mentos diversos das 5 capacitações presenciais realizadas, professores das escolas do Para-

guai Mirim, Escola da Fazenda Caiman e Escola da Fazenda São Bento.

Compartilhando o trabalho que desenvolvemos tivemos parcerias institucionais com a 

presença de alunos e profissionais de outras organizações como: Instituto Singularidades, 

Transcultural Music Studies – The LISZT Schoolof Music, da cidade de Weimar-Alemanha, 

Pontão de Cultura Guaikuru, Espaço Imaginário – Centro de Convivência e Cultura da In-

fância e Produtora Natureza em Foco (produção de video sobre educação e sustentabilida-

de para a UNESCO).

O Programa Jatobazinho também desenvolveu trabalhos fora de suas instalações com 

propostas de estudos do meio. Foram parceiros desta iniciativa: Vale com a visita dos alunos 

à mina de Urucum, RPPN EEB com visita à reserva na região da Serra do Amolar, e fazendas 

da região no entorno da escola que acolheram os nossos alunos apresentando o trabalho 

de peão pantaneiro.

No ano de 2012 o Programa Jatobazinho construiu com seus alunos uma série de ati-

vidades inseridas na realidade local. Na Oficina Agrícola, por exemplo, os alunos plantaram 
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e mantiveram a horta e po-

mar, além de criar um mi-

nhocário para produção de 

húmus. Aos finais dos bimes-

tres os alunos levavam mu-

das para suas casas.

A pedido da Prefeitura de 

Corumbá o Programa envi-

dou esforços para construção 

de edificações visando uma 

melhor acomodação dos alu-

nos: construção de 2 novos alojamentos e 6 novas salas 

de aulas. Foram abertas mais 10 vagas para 2013 – tota-

lizando 50 vagas.

Educação Formal

Língua Portuguesa

Matemática

Artes

Ciências

Historia

Geografia

Educação Física

Ações socioeducativas

Assembléia de alunos

Oficina Agrícola 

Oficina de Culinária

Oficina de Artesanato com Sucata

Oficina de Dança

Oficina de Teatro

Projeto Informática

Projeto Astronomia

Saúde Bucal

Cuidados pessoais

Educação Ambiental 

Jogos e Recreação

EsportesVideo da Escola

50

Atividades desenvolvidas ao longo de 2012





52

Relações com a Comunidade

O Programa Relações com a Comunidade tem como objetivo contribuir para o aumento 

da qualidade de vida da população do entorno da Fazenda Jatobazinho, seus alunos e 

funcionários, por meio de ações de saúde, cidadania e educação. No total, beneficiou em 

2012 cerca de 175 pessoas.

As atividades são realizadas em quatro linhas de ação:

ACOMPAnHAMEntO DE EX-ALunOS: Para garantir a continuidade do estudo formal 

de alunos da Escola Jatobazinho na Escola de Bodoquena da Fundação Bradesco o Acaia 

Pantanal garante apoio logístico para o deslocamento fluvial e terrestre dos alunos e 

familiares e acompanhamento pedagógico nas reuniões pedagógicas. No ano de 2012 

foram apoiados 10 alunos e seus familiares.

SAÚDE E CIDADAnIA: Em 2012 foram cadastrados no SUS todos os alunos do 

Programa Jatobazinho, o que viabilizou o uso da rede pública para agendamento de 

consultas e acompanhamento médico na zona urbana da cidade. Aos alunos, e seus 

acompanhantes, que precisaram de qualquer tipo de assistência médica, foi disponibilizado 

apoio logístico fluvial e terrestre até o local da consulta. 

Localmente a parceria com a Marinha do Brasil, garantiu assistência médica, 

odontológica e sanitária às crianças, educadores e funcionários, em visitas realizadas 

bimestralmente pelo Navio de Assistência Hospitalar - NAsH Tenente Maximiano à escola. 

As instalações da Fazenda Jatobazinho estiveram à disposição da Marinha do Brasil como 

suporte na logística de viagem de suas embarcações e pessoal, bem como para suas ações 

junto à população do entorno. Em 2012 também tivemos o apoio da ONG Dentistas do 

Bem, para avaliação odontológica, e da Secretaria de Saúde Municipal para consultas 

oftalmológicas – 3 crianças receberam do Acaia Pantanal a doação de óculos de correção.

FORtALECIMEntO DE POLÍtICAS PÚBLICAS: O Acaia Pantanal teve atuação como 

membro conselheiro titular junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA/Corumbá).
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EDuCAÇÃO E CuLtuRA: O Acaia Pantanal recebeu no mês de julho, 40 alunos e 

professores do Centro de Estudar Acaia Sagarana para realizar atividades de estudo do meio 

conhecendo de perto a fauna e flora local e as condições de vida dos moradores da beira 

do rio.

Para Fortalecer a troca de ideias e a formação de opiniões sobre a 

conservação da fauna e do meio ambiente em nosso país, foi produzida 

uma versão traduzida de documentário que retrata vividamente o 

trabalho exemplar conduzido durante a vida do Dr. George Schaller: 

pesquisador, conservacionista e escritor reconhecido entre os principais 

biólogos de campo do mundo, que estudou a vida selvagem na África, 

Ásia e América do Sul.

Para estimular a cultura local, o Acaia Pantanal apoiou a formação dos músicos da 

Orquestra Corumbaense de Viola Caipira, criada em 2011. Sob a orientação dos maestros 

Rui Torneze e Lucas Torneze, foram realizadas duas capacitações: uma em São Paulo, para 

o regente local e outra em Corumbá para todo o corpo de músicos. A Orquestra conta hoje 

com 32 integrantes e ensaia semanalmente músicas regionais. Neste ano de 2012 o Acaia 

Pantanal dividiu com a dupla sertaneja “Fernando e Sorocaba” o apoio a este trabalho.

Educação para o trabalho

O Programa Educação para o Trabalho originou-se de um apoio à capacitação técnica 

de mulheres da Cooperativa Vila Moinho, organização local, para o desenvolvimento de 

artesanatos regionais como opção de renda vinculada ao turismo. 

No ano de 2012, refletindo sobre as dificuldades das mulheres capacitadas darem 

continuidade ao projeto e empreenderem um trabalho criativo e autônomo, o Acaia 

conheça um pouco mais  
de GeorgeSchaller
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Pantanal compreendeu que mais que aprender técnicas de artesanato, as mulheres 

necessitavam desenvolver um novo olhar para objetos do cotidiano, reconhecendo neles 

características únicas que pudessem ser transmitidas pelo artesanato tais como texturas, 

transparências, formas, sombras, dentre outros. Foi desenvolvida uma Oficina de Bordado, 

num trabalho intenso, que discutiu a relação das mulheres em seu ambiente, apropriação 

de técnicas de bordado, percepção de objetos e espaços do cotidiano e criação artística. 

Foram capacitadas em  2012,  21 mulheres sendo que 18 eram moradoras da beira do rio.  

Na área do artesanato o Acaia Pantanal apoiou ainda iniciativas de organizações 

parceiras como: a participação da Cooperativa Vila Moinho na Feira Internacional de 

Artesanato Design com peças das artesãs capacitadas nos anos de 2009 a 2011 e, a 

participação da ONG Amor Peixe na Feira de Agricultura Familiar.

Em 2012, além da atenção às mulheres moradoras da beira do rio, o Programa Educação 

para o Trabalho focou também as demandas dos jovens moradores da beira do rio, com 

baixa escolaridade e falta de capacitação para o trabalho.  Aos jovens acostumados à vida 

isolada da região pantaneira, envolvidos em ocupações predatórias ao meio ambiente, 

desenvolvemos um projeto visando resgatar um modo de vida histórico e cultural da região 

em harmonia com a natureza. Iniciamos o projeto-piloto Curso de Peão Pantaneiro em 

parceria com a Fazenda Caiman. Foi organizado um curso de 4 meses para formação de 

jovens peões preparando-os para as atividades de encilhamento dos cavalos e montaria, 

técnicas tradicionais de manejo de gado, movimentação, vacinação, doença, estado, 

extravio, comportamento, cuidado com pasto – altura, qualidade e quantidade,  cuidado 

com aramados – fios rompidos, tramas e mourões, choque, cuidados com aguadas, saleiro 

e cocho – qualidade, quantidade, anormalidade, controle e apontamento das atividades, 

uso de equipamentos como trator, balança, dentre outros, cuidados na limpeza, senso de 

planejamento e organização das tarefas. Aliado à preocupação com a formação, o projeto 

também prevê dar oportunidade de primeiro emprego com registro e remuneração do 

participante conforme a legislação vigente, na forma de uma bolsa de estudos. Dois jovens 

foram contemplados com esta oportunidade e devem formar-se em janeiro de 2013.
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Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar (RPCSA)

Declarado Reserva da Biosfera Mundial pela UNESCO, o Pantanal possui hoje várias 

organizações ligadas à sua conservação. O Acaia Pantanal, unindo-se a este esforço, é 

membro da Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar (RPCSA), uma parceria 

entre organizações privadas, governamentais e não governamentais que através de gestão 

integrada atuam para proteção de um grande mosaico, maximizando meios e otimizando 

recursos financeiros, técnicos e logísticos numa área de cerca de 270.000 ha. Fazem parte 

da RPCSA os parceiros Instituto Homem Pantaneiro, Ecotrópica, Parque Nacional do 

Pantanal Matogrossense, Fazenda Santa Tereza e Acaia Pantanal, com o apoio da 2ª 

Companhia Militar Ambiental, ICMBio e EBX.

Em 2012 o Acaia Pantanal retomou a Escola Itinerante, um projeto de visitas domiciliares 

aos moradores da beira do rio. A Escola Itinerante desenvolve ações socioeducativas, para 

adultos e adolescentes voltadas à ampliação de repertório cultural e assistência social. As 

ações são desenvolvidas de forma sistemática, com visitas semanais, e assistem hoje mais 

de 30 adultos espalhados por 5 núcleos montados pelos próprios beneficiários da ação. 

Crianças pré-escolares também são contempladas pelo projeto através de estimulação com 

recursos pedagógicos adequados e orientação familiar.

As ações desenvolvidas pela parceria da RPCSA também permitem a implementação 

de programas de fiscalização, comunicação, prevenção e combate a incêndios florestais, 

monitoramento ambiental e pesquisa científica voltada à conservação ambiental da 

região.

Ao longo de 2012 foram realizadas 12 viagens de monitoramento ambiental, do Rio 

Paraguai e seu entorno, com equipes técnicas especializadas das organizações parceiras da 

RPCSA. A RPCSA também dá apoio às ações de fiscalização da Polícia Militar Ambiental, 

cuja presença permanente tem inibido ações ilícitas como tráfico de animais silvestres, pesca 

ilegal, tráfico de drogas, roubo de madeira e roubo de gado. A Polícia Militar Ambiental 

realizou 12 expedições na área de atuação da RPCSA.



A RPCSA tem se profissionalizado e compartilhado suas experiências com outros atores, 

tanto através de eventos, congresso ou parcerias técnicas. Na luta pela conservação, uniu 

esforços encaminhando uma denuncia ao Ministério Público Federal sobre os desmatamentos 

irregulares nas nascentes do rio Paraguai. 

Este ano a RPCSA finalizou a instalação de pontos de internet ao 

longo de rio Paraguai, desde Corumbá até a Serra do Amolar, 

complementando o sistema rádio comunicação já instalado em 2011.

Premiações

2011: WIZO - Women’s International Zionist Organization - Dia Internacional  

da Mulher - Teresa Bracher

2011: Comenda do Mérito Legislativo pela Assembleia Legislativa de Mato  

Grosso do Sul - Teresa Bracher

Divulgação na Mídia

 

“Mondoro – Jatobazinho” 
Site: Memórias do Futuro

“Desafios da Educação” 
TV Morena, 2011

Matéria: “Vale repassa R$ 432 mil para Fundo da Infância e Adolescência” 
Site do Jornal Capital do Pantanal, janeiro 2012

Matéria: “Escola busca envolvimento da comunidade com período integral” 
Site Correio de Corumbá e Prefeitura de Corumbá, fevereiro 2012

Matéria: “Coleção Mais do Mesmo mostra trabalho de cooperadas” 
Site Diário Online, abril 2012

Matéria: “ONG estimula criação de Orquestra de Viola Caipira em Corumbá” 
Site Diário Online, maio 2012

Matéria: “IHP divulga ações da rede de proteção da Serra do Amolar em congresso” 
Site do Jornal Capital do Pantanal, junho 2012
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Matéria: “Visita dos alunos do Projeto Acaia de São Paulo” 
Site do 17º batalhão de fronteira – Exército

Matéria: “Instituições Educacionais visitam Comando do 6°Distrito Naval” 
Site do 6º distrito naval – Marinha do Brasil

Matéria: “Caravana Tecnobrincante chega amanhã em Corumbá” 
Site do Jornal Capital do Pantanal, agosto 2012

Matéria: “Caravana Tecnobrincante expõe filmes durante 5 dias em Corumbá” 
Site Diário Online, agosto 2012

Matéria: “Caravana Tecnobrincante atrai crianças em Corumbá” 
Site Ponto de Cultura Guaicuru, agosto 2012

Matéria: “Desmatamento irregular na nascente do Rio Paraguai ameaça o Pantanal” 
Jornal Estado de São Paulo, setembro 2012

Matéria: “Alerta! Agonia de um rio” 
Jornal Correio do Estado, Setembro 2012

Matéria: “Alunos de escola do Pantanal recebem palestras sobre educação ambiental” 
Site MS Record e Aquidauana News, outubro 2012

Matéria: “PMA realiza Educação Ambiental em escola do Pantanal durante Operação 
Padroeira do Brasil” 
Jornal Dia a Dia, outubro 2012

Matéria: “Parceria garante tecnologias de última geração para monitorar o Pantanal” 
Site 24horas News, outubro 2012

Matéria: “Curso sobre estratégias para conservação reúne oficiais da PMA em Corumbá” 
Site Notícias.MS, novembro 2012
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Demonstrações contábeis em  

31 de dezembro de 2012 e relatório  

dos auditores independentes 1

1 As Notas Explicativas  estão disponíveis  no site do Instituto Acaia: www.acaia.org.br



Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações contábeis

Aos Administradores

Instituto Acaia

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Acaia (“Instituto”) que compreendem 

o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do 

superávit/déficit e das variações patrimoniais, das mutações do patrimônio social e dos fluxos 

de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das políticas contábeis e 

as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

para pequenas e médias empresas – Pronunciamento Técnico CPC PME – “Contabilidade 

para Pequenas e Médias Empresas”, e pelos controles internos que ela determinou como 

necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e 

que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 

que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os 

procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 

riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 

por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 

relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do 

Instituto para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, 

mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Instituto. 
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Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e 

a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 

da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião. 

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas anteriormente apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 

Instituto Acaia em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus 

fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil aplicáveis para pequenas e médias empresas.

São Paulo, 22 de março de 2013.
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro em reais

Ativo 2012 2011

Circulante

Caixa 1.483 3.727

Banco conta-movimento (Nota 4) 648.580 161.889

Aplicações financeiras (Nota 5) 1.247.296 790.685

Valores a receber  2.190

Adiantamento a fornecedores 47.341 28.488

Adiantamento de férias 123.691

Outros créditos 4.112 11.262

Estoque de Mercadorias 186

 2.074.879 996.051

Não circulante

Imobilizado (Nota 6) 2.296.014 1.388.111 

Intangível (Nota 7)  605

 2.296.014 1.388.716

Total do ativo 4.370.893 2.384.767



67

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro em reais

Passivo e patrimônio social 2012 2011

Circulante

Contas a pagar (Nota 8) 390.237 310.514

Obrigações trabalhistas e previdenciárias 276.667 120.244

Obrigações tributárias 13.715 11.576

Outras obrigações (Nota 8) 2.602.844 1.231.514

 3.283.463 1.673.848

Patrimônio social

Superávit acumulado 710.919 829.933

Superávit/(Déficit) do exercício  376.511 (119.014)

 1.087.430 710.919

Total do passivo e patrimônio social 4.370.893 2.384.767



a  2012 2011

Receitas

Doações de pessoas físicas (Nota 9) 6.072.068 3.893.416

Doações de pessoas jurídicas (Nota 9) 445.000 380.621

Doações do FUMCAD (Nota 10a) 242.120 311.999

Doações de Projetos Específicos (Nota 10b) 30.550 

Receitas financeiras 30.689 51.977

Receitas de Venda de Mercadorias 4.935

Custo de Mercadorias Vendidas (4.935)

Trabalhos Voluntários (Nota 13) 58.868 

Outras receitas operacionais (Nota 11) 13.449 757.529

   6.892.744 5.395.542

Despesas com atividades sociais (Nota 12(b))

Despesas com pessoal (Nota 14(b)) (2.701.818) (2.353.594)

Despesas gerais e administrativas (Nota 14(a)) (3.483.827) (2.900.411)

Despesas tributárias (48.149) (29.754)

Despesas financeiras (12.653) (8.447)

Despesas com depreciação e amortização (269.786) (222.350)

   (6.516.233) (5.514.556)

Superávit/(Déficit) do exercício 376.511 (119.014)

Patrimônio social no início do exercício 710.919 829.933

Superávit/(Déficit) do exercício incorporado  

  ao patrimônio social 376.511 (119.014)

Patrimônio social no fim do exercício 1.087.430 710.919

Demonstrações do superávit / (déficit) das variações patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro em reais
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 Superávit  

 acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2010 829.933  829.933

Déficit do exercício (119.014) (119.014)

Saldos em 31 de dezembro de 2011 710.919  710.919 

Superávit do período 376.511 376.511 

Saldos em 31 de dezembro de 2012 1.087.430 1.087.430 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social

Exercícios findos em 31 de dezembro em reais
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Demonstração do fluxo de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro em reais
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   2012 2011

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit/(déficit) do exercício 376.511 (119.014)

Ajustes

Depreciação e amortização 269.786 222.350

Resultado ajustado do exercício 646.297 103.336

(Aumento)/diminuição em valores a receber de projetos  202.413

(Aumento)/diminuição em outros valores a receber (2.190)

(Aumento)/diminuição em adiantamento a fornecedores (18.853) 4.526

(Aumento)diminuição em adiantamento de férias (123.691) 59.866

(Aumento)diminuição em estoques (186)

(Aumento)/diminuição em outros créditos 7.150 11.677

Aumento/(diminuição) de contas a pagar 79.723 169.998

Aumento/(diminuição) de obrigações trabalhistas  

      e previdenciárias 156.423 (122.724)

Aumento/diminuição de obrigações tributárias 2.140 376

Aumento/(diminuição) de outras obrigações 1.371.330 676.181

    1.471.846 1.002.313

Caixa líquido proveniente das atividades 

operacionais 2.118.143 1.105.649

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisição de bens do ativo imobilizado (1.177.085) (784.129)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (1.177.085) (784.129)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 941.058 321.520

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 956.301 634.781

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.897.359 956.301

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 941.058 321.520
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