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Fundamos o Instituto Pinheiro em 2008, 
uma organização sem fi ns lucrativos, para 
apoiar e divulgar ações culturais nas cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. 
Entendemos que as informações não 
chegavam a todos aqueles que precisavam 
dela e com o trabalho desenvolvido pelo 
Instituto Pinheiro, conseguimos colocar em 
prática a divulgação de eventos e espaços 
voltados a atividades culturais, fazendo que 
aumentasse o estímulo para que os cidadãos 
frequentem mais museus, exposições, 
teatros, cinemas, espetáculos de dança 
e circenses, shows de música, enfi m, se 
apoderasse dos equipamentos públicos. 

Com esse trabalho, conseguimos perceber o 
quanto é importante que as pessoas façam 
parte desses eventos e espaços culturais.  
Desde então, estamos buscando formas de 
levar cultura para todos, principalmente 
para aqueles que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social, atendendo suas 
necessidades de inclusão social.

A cada ano nos aperfeiçoamos mais, e com isso o 
Instituto Pinheiro vem crescendo e desempenhando 
novos e importantes papéis na sociedade. Passamos 
a atuar mais ativamente em outras causas, como 
a Terceira Idade. Entendemos que a população 
brasileira está envelhecendo, em breve os idosos 
serão maioria. Só na cidade de São Paulo somam 
1,2 milhão de pessoas, e segundo informações do 
IBGE até 2050 esse número pode triplicar. Poucas 
organizações tem voltado olhares a esse público. 
Eles são carentes de ações objetivas, voltados 
exclusivamente às suas necessidades.

Em 2017 iniciamos alguns projetos com atividades 
para o público da terceira idade na cidade de São 
Paulo, como artesanato, ginástica, hidroginástica, 
dança, música, padaria artesanal, enfi m, estamos 
focados em levar atividades prazerosas a este público 
em regiões carentes desse tipo de atendimento.

Nós do Instituto Pinheiro temos como meta o 
atendimento qualitativo. Queremos levar algo com 
qualidade a essa população. Esse é o nosso objetivo.

Um abraço.

Mensagem do Presidente
Plínio Pinheiro de Mello

Mensagem do Presidente

Presidente do Conselho de Administração do Instituto Pinheiro
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O Instituto Pinheiro é uma organização sem 
fi ns lucrativos que surgiu a partir do desejo de 
algumas pessoas em promover a cultura e o lazer, 
especialmente voltado aos moradores de regiões 
com maior vulnerabilidade social.

Essas pessoas sabiam que através da universalização 
da cultura é possível transformar o indivíduo e 
sua realidade, atingindo assim o real objetivo do 
Instituto: promover a cultura a fi m de abrir um 
espaço para que pessoas carentes também possam 
ser inseridas e se tornar parte de um cenário cultural.

Hoje, além desta vertente voltada 
exclusivamente à cultura, o Instituto Pinheiro 
promove e viabiliza atividades exclusivas 
para a população da terceira idade, com a 
fi nalidade única de conferir qualidade de 
vida à população idosa, reinserindo-os na 
sociedade.

A empresa Pinheiro Adm. de Imóveis, 
identifi cando-se com o trabalho que o 
Instituto Pinheiro desenvolve, cedeu o 
espaço e mobiliários para que o Instituto 
consolidasse sua sede e desenvolvesse seus 
trabalhos.

1Apresentação
institucional
Descubra quem somos
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Após tantos anos trabalhando para que a 
população se aproprie da cidade e faça pleno 
uso de toda possibilidade cultural e de lazer 
disponíveis, notamos que por diversas razões 
a população mais idosa acaba sendo excluída 
destas programações, seja por razões sociais, 
de mobilidade, entre outros.

Decidimos então “desbravar” essa área.  
Investir e apoiar também ações relacionadas 
à qualidade de vida do idoso, como inclusões 
de atividades em grupos voltados à 
sociabilidade, mobilidade e desenvolvimento 
cognitivo, sobretudo o idoso de baixa renda. 

Hoje, a população de terceira idade ganhou 
destaque e o foco do Instituto Pinheiro - que 
tem se dedicado a promover e implantar 
ações que zelem pela qualidade vida e o 
bem estar do idoso.

Continuando com nossa vertente cultural e, 
atendendo a crescente demanda de pessoas que 
ascenderam socialmente e buscam informações 
ligadas à cultura, mantemos o nosso portal on-line, 
Dica da Diversão (www.dicadadiversao.com.br), a 
todo o vapor, com o objetivo de facilitar o acesso a 
eventos como este. Pois apostamos na cultura para 
iniciar nosso trabalho justamente por acreditarmos 
que ela é um fator fundamental na formação de um 
indivíduo. 

Além de todo aprendizado que a cultura proporciona, 
desejamos que o nosso público potencialize suas 
horas de lazer com atividades sociais mais ricas, 
construtivas e prazerosas.

2
Descubra quem somos

Nossa 
visão social
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Encontre-nos:
Hoje, atuamos com nossas ofi cinas para 
idosos nos bairros de Pedreira, Cambuci e 
Pinheiros, na zona sul e oeste da cidade de 
São Paulo, respectivamente.
Vale ressaltar que, nossos modelos de 
projetos podem ser facilmente replicados em 
qualquer região do país.

Já por meio do nosso portal cultural on-line, o Dica 
da Diversão e por meio das nossas Redes Sociais 
atuamos na divulgação de cultura e lazer nas cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.

Ao lado você confere a lista de bairros e a respectiva 
organização parceira onde nossas atividades 
acontecem:

Pedreira: Casa dos Curumins
Pedreira: Academia Sport Fitta

Cambuci: Polo Cultural do Cambuci
Pinheiros: Centro Dia do Idoso - Pinheiros

Sede administrativa: 
Rua Afonso Celso, 552 - cj 53

Vila Mariana - SP

3Onde
estamos
Veja em quais regiões estamos atuando
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O acesso à informação cultural pode ser 
capaz de mudar pensamentos, transformar 
comportamentos e ser o primeiro passo para a 
refl exão, que poderá gerar grandes mudanças 
nos costumes e consequentemente no 
comportamento destas pessoas.

Para iniciar, escolhemos a temática 
da cultura. E para transformar nossos 
objetivos em ações efetivas, para promover 
a cultura, desenvolvemos um site (www.
dicadadiversao.com.br) que é alimentado 
diariamente com informações dos mais 
variados eventos, como: teatro, cinema, 
show, passeios e música, sempre ligados à 
cultura, priorizando os de baixo custo ou 
gratuitos que acontecem nas cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, e estão à 
disposição de todos. Hoje, já são mais de 80 
mil eventos publicados e quase 1300 locais 
cadastrados.

Tudo isso ocorre em parceria com o CAMP Pinheiros. 
Contamos com estagiários que alimentam e 
atualizam nosso site diariamente, colaborando 
assim com a criação de vagas de empregos – que 
em geral será o primeiro na vida profi ssional destes 
estagiários. Ao fi nal do estágio, que tem duração de 
12 meses, eles terão aprendido noções básicas da 
vida profi ssional e da carreira no Terceiro Setor.   

Hoje também atuamos na ponta do processo, 
com o público da terceira idade. Desenvolvemos e 
viabilizamos atividades físicas e culturais para este 
público por meio de parcerias com outras ONGs que 
atuam neste segmento.

4
Como este trabalho é desenvolvido

Na
prática
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5Nossos
projetos

Conheça melhor os projetos desenvolvidos pelo 
Instituto 

Este ano o Instituto inaugurou  ofi cinas de atividades 
exclusivas para idosos, como: tai chi chuan, yoga, 
ginástica revitalizadora, inclusão digital, dança, 
entre outros.

São atividades que promovem qualidade de 
vida e cultura aos idosos.

Hoje essas atividades acontecem em ONGs 
parceiras, que cedem o espaço para que 
estas atividades aconteçam, ao passo que 
todos os demais custos fi cam por conta do 
Instituto Pinheiro.

IMPACTO SOCIAL: 
(DIRETO): 500 Idosos;

(INDIRETO): 500 famílias;

PÚBLICO-ALVO: 
Idosos residentes na 
capital de São Paulo.

ABRANGÊNCIA 
TERRITORIAL: 

São Paulo - Capital.
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Sobre o Projeto: 
A ofi cina estimula as descobertas de sons através 
da construção de instrumentos com materiais 
recicláveis que seriam jogados fora.

Além de promover noções de sustentabilidade por 
meio da utilização de materiais recicláveis, também 
ensina que a música é parte fundamental da vida 
social, emotiva e afetiva.

• A atividade acontece em parceria com a Associação Casa dos Curumins

Oficina de Instrumentos

ONDE:
Associação Casa Dos Curumins

QUANDO:
Segunda-feira das 11h às 12h

IMPACTO SOCIAL:
30 idosos
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Sobre o Projeto: 
Na aula os idosos aprendem diferentes estilos 
musicais, além de ser uma ótima oportunidade de 
convívio e aprendizado mútuo.

A socialização e a alegria da dança ajudam a melhorar 
o humor e prevenir doenças como depressão e até o 
Alzheimer. 

• A atividade acontece em parceria com a Associação Casa dos Curumins

Dança - Ritmos

ONDE:
Associação Casa Dos Curumins

QUANDO:
Sábados às 09h e 13h

IMPACTO SOCIAL:
70 idosos
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Sobre o Projeto: 
A técnica tem como principal objetivo o 
condicionamento postural por meio da sobrecarga 
do próprio corpo. Também carrega uma mistura de 
técnicas orientais e de meditação.

• A atividade acontece em parceria com a Associação Casa dos Curumins

Ginástica Revitalizadora

ONDE:
Associação Casa Dos Curumins

QUANDO:
Quinta-feira das 08h às 10h

IMPACTO SOCIAL:
30 idosos
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Sobre o Projeto: 
A atividade reduz o estresse, melhora a concentração, 
oferece um reforço à memória, ajuda a emagrecer, 
melhora o desempenho sexual e a qualidade do 
sono.

• A atividade acontece no CDI - Pinheiros, em parceria com o Camp Pinheiros

Yoga

ONDE:
Centro Dia do Idoso - Pinheiros

QUANDO:
Sábados das 09h às 10h

IMPACTO SOCIAL:
30 idosos
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Sobre o Projeto: 
Além de promover a qualifi cação profi ssional, 
ensina aos participantes maneiras mais saudáveis 
e sustentáveis de produzir pães, bolos, tortas e 
similares.

• A atividade acontece no CDI - Pinheiros, em parceria com o Camp Pinheiros

Oficina de Padaria

ONDE:
Centro Dia do Idoso - Pinheiros

QUANDO:
Terça-feira das 13:30h às 15h

IMPACTO SOCIAL:
30 idosos
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Sobre o Projeto: 
A atividade promove a democratização do acesso 
às tecnologias da informação, de forma a permitir a 
inserção de todos na sociedade. 

Além de ensinar os participantes a facilitar a própria 
vida fazendo o uso da tecnologia no dia a dia.

• A atividade acontece no CDI - Pinheiros, em parceria com o Camp Pinheiros

Oficina de Inclusão Digital

ONDE:
Centro Dia do Idoso - Pinheiros

QUANDO:
Quarta-feira das 13:30h às 15:30h

IMPACTO SOCIAL:
30 idosos
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Sobre o Projeto: 
A atividade visa o total e completo controle e conexão 
entre corpo e mente, promovendo um aumento 
da qualidade de vida. Além de promover maior 
condicionamento físico aos participantes. 

• A atividade acontece em parceria com a Academia Sport Fitta

Hidroginástica

ONDE:
Academia Sport Fitta

QUANDO:
Terça e Quinta-feira 

das 13:45h às 14:30h
IMPACTO SOCIAL:

30 idosos
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Sobre o Projeto: 
A atividade é o estilo mais popular da Yoga no 
Ocidente. A hatta Yoga com suas práticas promove 
a união entre corpo e mente. Podemos entender 
essa união como harmonia e equilíbrio entre corpo 
e mente.

• A atividade acontece em parceria com a Prefeitura de São Paulo no Polo Cultural do Idoso - Cambuci

Hatta Yoga

ONDE:
Polo Cultural do Idoso - Cambuci

QUANDO:
Segunda-feira das 14h às 15h

IMPACTO SOCIAL:
30 idosos
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Sobre o Projeto: 
Ensina aos participantes noções básicas de moda, 
corte e costura, personalização de tecidos, além de 
técnicas de pacthwork.

• A atividade acontece em parceria com a Prefeitura de São Paulo no Polo Cultural do Idoso - Cambuci

Oficina da Moda

ONDE:
Polo Cultural do Idoso - Cambuci

QUANDO:
Segunda-feira das 14:30h às 16:30h

IMPACTO SOCIAL:
30 idosos
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Sobre o Projeto: 
Além de promover a qualifi cação profi ssional, 
ensina aos participantes maneiras mais saudáveis 
e sustentáveis de produzir pães, bolos, tortas e 
similares.

• A atividade acontece em parceria com a Prefeitura de São Paulo no Polo Cultural do Idoso - Cambuci

Oficina de Padaria Artesanal

ONDE:
Polo Cultural do Idoso - Cambuci

QUANDO:
Quarta-feira das 09:30h às 11:30h

IMPACTO SOCIAL:
30 idosos
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Sobre o Projeto: 
Uma ramifi cação da ginástica que possui infi nitas 
possibilidades de movimentos corporais combinados 
aos elementos de balé e dança teatral.

• A atividade acontece em parceria com a Prefeitura de São Paulo no Polo Cultural do Idoso - Cambuci

Ginástica Rítmica

ONDE:
Polo Cultural do Idoso - Cambuci

QUANDO:
Quinta-feira das 10h às 11h

IMPACTO SOCIAL:
60 idosos
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Sobre o Projeto: 
Uma ótima oportunidade para as pessoas se 
expressarem e descobrirem suas aptidões, além de 
desenvolverem habilidades manuais e a criatividade. 

• A atividade acontece em parceria com a Prefeitura de São Paulo no Polo Cultural do Idoso - Cambuci

Oficina de Artesanato

ONDE:
Polo Cultural do Idoso - Cambuci

QUANDO:
Terça-feira das 14h às 16h

IMPACTO SOCIAL:
30 idosos
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Sobre o Projeto: 
Promove a consciência corporal, noção espacial e o 
desenvolvimento da criatividade, através do resgate 
de seu movimento natural.

• A atividade acontece em parceria com a Prefeitura de São Paulo no Polo Cultural do Idoso - Cambuci

Dança e Movimento

ONDE:
Polo Cultural do Idoso - Cambuci

QUANDO:
Sábados das 09h às 10h

IMPACTO SOCIAL:
30 idosos
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Parceiros
6

Associação Casa dos Curumins

A Casa dos Curumins atua na região do Pedreira, 
em São Paulo, com atividades de contra turno 
escolar para crianças e adolescentes. A Casa 
dos Curumins cede alguns horários para que o 
Instituto possa atuar com o público idoso na 
localidade.

Centro Dia do Idoso - Pinheiros

O CDI - Pinheiros cede o espaço e alguns 
horários livres para que o Instituto desenvolva 
ofi cinas de atividades diversas com os idosos 
que frequentam o espaço.

Academia Sport Fitta

O Instituto patrocina no local a atividade de 
Hidroginástica para idosos da região - que 
não teriam acesso a este tipo de atividade de 
maneira particular.

Polo Cultural - Cambuci/
Prefeitura de São Paulo

Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, foi 
fi rmado termo de cooperação onde a Prefeitura 
cede ao Instituto Pinheiros algumas salas e 
horários para a implantação e desenvolvimento 
de ofi cinas de atividades diversas, exclusivas 
para o público da terceira idade.
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7
Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

Este ano decidimos expandir ainda mais nossa atuação nas mídias sociais, uma vez que a população que 
busca informação cultural está mais ligada nestas redes.

Além de expandir o trabalho nas mídias sociais, decidimos repensar a forma como todo o nosso 
conteúdo é publicado. 
Hoje as páginas possuem padronização nas postagens, além de uma linguagem mais pessoal e 
atrativa para nosso público.

Mídias
sociais

No Facebook abrimos uma página exclusiva 
para publicações de eventos no Rio de janeiro e 
outra apenas para as publicações de Fortaleza, 
enquanto que a página que já possuíamos (com 
pouco mais de 20 mil seguidores) foi segmentada 
para a cidade de São Paulo. 
Ainda no Facebook, tendo em mente o nosso 
novo foco de atuação com a terceira idade, 
abrimos uma página especialmente para 
este público em São Paulo, com todo tipo de 
informação relacionada à pessoa idosa. 

No Twitter, continuamos com nossa atuação 
publicando os eventos mais impactantes que 
ocorrem na cidade de São Paulo. 

Inauguramos também este ano dois perfi s 
no Instagram, um para o Dica da Diversão, 
voltado para a publicação e promoção de 
eventos culturais em São Paulo, e o outro para 
o Instituto Pinheiro, voltado à publicação de 
assuntos direcionados ao publico da terceira 
idade.

Por fi m, inauguramos um canal no Youtube, 
para promoção de vídeos e matérias 
exclusivamente relacionada à pessoa idosa, 
ainda em fase de testes, o canal libera vídeos 
novos periodicamente.
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Presença
nas mídias sociais

Interação nas redes sociais (em porcentagem):

Abrangência Territorial:

Facebook Twitter

YouTubeInstagram

21.641 fãs

Instituto Pinheiro + Dica da Diversão

11.200 
tweets

247
visualizações

455
seguidores

65% 33%

1%1%

Fortaleza

Rio de Janeiro

São Paulo

Dica da Diversão

Dica da Diversão

Dica da Diversão +
Ofi cina para Idosos
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8 Dica da
Diversão

Saiba mais sobre o nosso Portal Cultural

Evolução do Portal Dica da Diversão

SÃO PAULO: 
Até dezembro de 2017 foram 
postados 62.673 eventos 
que ocorreram em algum 
dos 312 estabelecimentos 
cadastrados em nosso guia 
“Dica de Lugares”

RIO DE JANEIRO:
Até dezembro de 2017 foram 
postados 6.673 eventos 
que ocorreram em algum 
dos 923 estabelecimentos 
cadastrados em nosso guia 
“Dica de Lugares”

FORTALEZA:
Até dezembro de 2017 foram 
postados 11.037 eventos 
que ocorreram em algum 
dos 38 estabelecimentos 
cadastrados em nosso guia 
“Dica de Lugares”

Fonte: WordPress 

Em 2017 realizamos algumas campanhas 
nas redes sociais a fi m de aumentar nossa 
popularidade e consequentemente elevar o 
número de acessos ao site. 

Diante dessas ações, ao longo do ano, 
atingimos mais de 265 mil acessos ao site, 
um aumento de praticamente 25% em 
relação ao ano anterior.

No total, mais de 80 mil eventos já foram 
postados no site, sendo que 58% destes 
eventos tiveram a entrada franca.

Almejamos para os próximos anos, nos solidifi car 
ainda mais nas cidades onde já atuamos, mas 
também possuímos projetos que fomentam a 
expansão de nossas atividades para outras cidades 
do Brasil. 

Fonte: Google Analytics
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Fonte: Google Analytics

Fonte: Google Analytics

Distribuição geográfica dos acessos ao site em 2017:

Evolução dos acessos ao site ao longo dos anos:

Em 2015, com São Paulo e Fortaleza estruturados, 
pesquisas e estudos realizados apontaram o Rio de 
Janeiro como a cidade ideal para receber nossos 
serviços. Por isso decidimos iniciar com a divulgação 
do “Dica de Lugares”  e, em 2017 iniciamos de 
maneira gradativa os lançamentos de eventos e 
informações ligadas à cultura na segunda maior 
cidade do país, rica em atrações culturais.

Ainda em caráter de teste, iniciamos as 
postagens por meio da ajuda de voluntários 
temporários, que se disponibilizaram a 
cooperar com a tarefa.
 
Nossa perspectiva é que em 2018 
encontremos parceiros fi xos que nos ajudem 
na inserção de informações e divulgação na 
região. Bem como possamos desenvolver 
projetos que ajudem os mais carentes e a 
comunidade de uma forma em geral. 
 

São Paulo

Outras cidadesRio de Janeiro

Fortaleza

78%

4%11%

7%

265.000

198.750

132.500

66.250

0

2013
2014 2015 2016

2017
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9
Fique por dentro

Aconteceu
este ano
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ACONTECEU
ESTE ANO • 2017

Fique por dentro:

FEVEREIRO

ABRIL

JUNHO

AGOSTO

OUTUBRO

DEZEMBRO

MARÇO

MAIO

JULHO

SETEMBRO

NOVEMBRO

Um breve relato de todo o trabalho 

desenvolvido pelo Instituto Pinheiro 

durante o ano de 2017

Logo no início do ano recebemos a renovação do 
Certifi cado de Isenção do ITCMD e celebramos o 
primeiro contrato de parceria com a Associação 
Casa dos Curumins

Houve investimento na Ampliação da Equipe do 
Instituto Pinheiro e Ampliação de Presença nas 
Redes Sociais (Facebook/YouTube/Instagram)

Patrocínio da Festa Junina para os idosos 
da Associação Casa dos Curumins. Edição de 
Material Institucional e Atualização do Manual 
do Colaborador

Recebemos a renovação do Certifi cado de 
Reconhecimento de Instituição Cultural da 
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo

Realizamos a doação de 4 ventiladores à Casa dos 
Curumins e 1 geladeira ao CDI - Pinheiros

Realizada a campanha Natal Solidário que 
arrecadou 900 brinquedos infantis

Foi realizado o Sorteio de Ingressos para o 
Teatro na página Dica da Diversão São Paulo

Ampliação e adaptação das instalações do 
Instituto Pinheiro e Sorteio de Dia das Mães

Realização da Festa Julina entre os funcionários 
do Instituto e Passeio ao Teatro Renault

Realização da Campanha Amigo Solidário e 
compra de confecção de Uniformes institucionais

Realizada a campanha que arrecadou 25 kits de 
ítens infantis em prol do Dia de Doar
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Aconteceu este ano

Festa Junina- Curumins

SOBRE:
O Instituto Pinheiro patrocinou a festa junina dos idosos da Associação Casa 
Dos Curumins.
Foi providenciado acessórios, roupas, músicas e comidas típicas. 
A turma da dança fez questão de apresentar a dança de quadrilha ensaiada 
por eles durante a aula que também é patrocinada pelo Instituto Pinheiro.
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Festa Julina - Instituto Pinheiro

SOBRE:
Visando a promoção do relacionamento interpessoal dos funcionários do 
Instituto Pinheiro, foi aprovado a realização de uma Festa Julina colaborativa, 
que contou com a participação de todos da equipe - que fi zeram questão de 
levar comida típica e se vestir a caráter.
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Aconteceu este ano

Passeio ao Teatro - Peça: Les Miserables

SOBRE:
Fazendo jus a uma de nossas vertentes - a promoção do acesso a cultura, 
o Instituto colaborou com o passeio dos idosos da Associação Casa dos 
Curumins até o Teatro Renault para assistir a peça “Les Miserables”, 
fornecendo o transporte e alimentação para o dia do passeio.
Foi um momento único e emocionante para todos - para alguns era a primeira 
vez que entraram em um teatro. 

Passeio ao Teatro - Peça: Les Miserables
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Campanha Amigo Solidário

SOBRE:
A campanha durou 30 dias e contou com o apoio dos condôminos dos edifícios 
New Times, New Place, New Classic, New Empire e New World - todos na 
região da Vila Mariana. 
Ao todo, foram arrecadadas 653 peças de roupas que foram encaminhadas à 
ONG ABCP que se encarregou de distribuí-las aos moradores de rua da região 
da Vila Mariana.
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Aconteceu este ano

Virada da Maturidade

SOBRE:
O Instituto Pinheiro contribuiu como parceiro para a Virada da Maturidade 
fornecendo parte dos alimentos servidos durante o evento de abertura da 
Virada. 
Além disso, também foi providenciado que os alunos da Ofi cina de Padaria 
aprendessem a reproduzir os alimentos que foram servidos durante o evento.
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Dia de Doar 2017

SOBRE:
O Instituto Pinheiro participou do Dia de Doar - o movimento em prol da 
promoção da cultura de doação no Brasil e no mundo.
Para o ano de 2017, participamos da campanha arrecadando itens de 
necessidades básicas para crianças de instituições carentes de São Paulo e 
Santos.
Ao todo, foram arrecadados 25 “kits”, destes, 9 foram doados pela empresa 
Prediativa Gerenciamento Condominial Ltda.
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Aconteceu este ano

Natal Solidário

SOBRE:
O Instituto Pinheiro organizou a campanha “Natal Solidário” com o objetivo 
de arrecadar brinquedos para doar a crianças de instituições carentes no 
município de Monte Mor e região.
Ao todo foram arrecadados cerca de 900 brinquedos infantis.
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10Quem
somos
Conheça nossa equipe

Para manter a sustentabilidade e utilizar melhor os 
recursos, o Instituto Pinheiro atua com uma equipe 
enxuta, porém efi ciente em suas realizações. 

Além da equipe fi xa, o Instituto conta com alguns 
estagiários que são encaminhados através de uma 
parceria com o Camp Pinheiros. Esses estagiários 
são os responsáveis por atualizar e manter em dia as 
informações disponibilizadas através do site www.
dicadadiversao.com.br.

Também contamos com ofi cineiros, que são 
os responsáveis por comandar as atividades 
que implementamos especialmente para 
a população de terceira idade na cidade de 
São Paulo.
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11
Descubra nossos planos para o futuro

Para o 
futuro

Nas mídias sociais, continuaremos trabalhando para 
levar conteúdo cultural de qualidade às pessoas, 
sobre tudo àquelas em situação de vulnerabilidade 
social. 

Para o próximo ano, começamos desde já, a 
formação de parcerias com outras entidades a fi m de 
promover a inclusão de mais indivíduos no cenário 
artístico e cultural dos grandes centros urbanos - 
especialmente a comunidade idosa.

Sobretudo, continuaremos incansáveis no 
propósito de trabalhar pela inclusão cultural e a 
disponibilização de informações úteis e de grande 
valia na formação do indivíduo como cidadão.

O ano de 2017 trouxe mudanças marcantes 
para o Instituto, além de ampliarmos a 
equipe de trabalho, iniciamos a atuação na 
ponta do processo com a viabilização de 
projetos específi cos para a terceira idade.

Para o ano de 2018 pretendemos nos 
aprofundar cada vez mais em causas 
relacionadas à pessoa idosa e continuar nos 
profi ssionalizando nesta área de atuação.
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12Princípios
organizacionais

Missão

Valores

Visão

Objetivos

Facilitar a inclusão social da pessoa 
de terceira idade, proporcionando aos 
benefi ciários crescimentos intelecto- 
social, com visão critica e participativa. 
Além de disponibilizar e divulgar 
informações de qualidade em cultura e 
lazer para a população.

• Transparência;
• Amorosidade;
• Dignidade;
• Respeito;

Facilitar a vida das pessoas. Ser 
reconhecida como uma organização 
que promove a inclusão social do idoso 
e a divulgação de informação cultural 
de qualidade para população em geral.

• Apoiar e desenvolver projetos e / ou 
entidades que promovam a qualidade 
de vida do idoso e a inclusão social;

• Apoiar e desenvolver projetos e /
ou entidades que promovam a 
universalização da cultura e do lazer;
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