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Esse é o nosso objetivo.

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

Hoje temos projetos com atividades para o 
público da terceira idade na cidade de São 
Paulo, como artesanato, ginástica, pilates, 
yoga, hidroginástica, dança, música, 
padaria artesanal, enm, estamos 
focados em levar atividades prazerosas a 
este público em regiões carentes desse 
tipo de atendimento.

A cada ano nos aperfeiçoamos mais, e 
com isso o  vem Insti tuto Pinheiro
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 (IBGE 
2010), 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.

Apoiamos também com auxílio nanceiro a 
outras organizações, como a São Joaquim 
(idosos), LALEC (lar de crianças para adoção), 
Marcos Abranches (dançarino portador de 
necessidades especiais), Movimentarte 
(crianças e adolescentes com síndrome de 
down) e a Banca (hip hop para crianças 
carentes).

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.

Fundamos o  em 2008, uma Instituto Pinheiro
organização sem ns lucrativos, para apoiar e 
divulgar ações culturais e espaços públicos na 
cidade de São Paulo. Entendemos que as 
informações não chegavam a todos aqueles 
que precisavam dela e com o trabalho 
desenvolvido pelo , Inst i tuto Pinheiro
conseguimos colocar em prática a divulgação 
de eventos e espaços voltados a atividades 
culturais, fazendo que aumentasse o estímulo 
para que os cidadãos freqüentem mais 
museus, exposições, teatros, cinemas, 
espetáculos de dança e circenses, shows de 
mús i ca ,  enm,  s e  apode ra s se  do s 
equipamentos públicos.

Mensagem do 
Presidente
Plínio Pinheiro de Mello
Presidente do Conselho de administração do Instituto Pinheiro

4



SER UMA ORGANIZAÇÃO QUE APÓIA O DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL DO SER 
HUMANO, CONTRIBUINDO PARA A SUA AUTO REALIZAÇÃO, SUA MELHOR QUALIDADE 
DE VIDA, E INSERÇÃO PRODUTIVA NA FAMÍLIA, NA COMUNIDADE E NA SOCIEDADE.

QUE PROMOVE INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS E A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
CULTURAL DE QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.

FACILITAR A VIDA DAS PESSOAS. SER RECONHECIDA COMO UMA ORGANIZAÇÃO 

Ÿ  TRANSPARÊNCIA; 
Ÿ  RESPONSABILIADE;
Ÿ  QUALIDADE;

Missão 

Visão

Valores
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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.

Continuando com nossa vertente 
cultural, mantemos o nosso portal on-
l i n e ,  D i c a  d a  D i v e r s ã o  
(www.dicadadiversao.com.br), a todo 
o vapor, com o objetivo de facilitar o 
acesso a eventos. Pois apostamos na 
cultura para iniciar nosso trabalho 
justamente por acreditarmos que ela é 
um fator fundamental na formação de 
um indivíduo.

Hoje, a população de terceira idade 
ganhou des taque.  Temos nos 
dedicado a promover e implantar 
ações que zelem pela qualidade de 
vida e o bem estar do idoso.                      

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, 
mobil idade e desenvolvimento 
cognitivo, sobretudo o idoso de baixa 
renda. 

Após vários 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, 
s e j a  p o r  r a z õ e s  s o c i a i s ,  d e 
mobilidade, entre outros.

Descubra 
Quem 
Somos
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 Já por meio de 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. 

Hoje, atuamos com nossas ocinas 

para idosos nos seguintes bairros e 

regiões de São Paulo: 

Onde 
Estamos
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Veja em quais regiões estamos atuando

Zona Sul

Zona Sul

Zona Sul

Zona Sul

Zona Sul

Zona Sul

Zona Sul

Zona Sul

Zona Sul

Zona Sul

Ÿ Vila Mariana

Ÿ Vila do Encontro

Ÿ Pedreira

Ÿ M’Boi Mirim

Ÿ Jd. São Luiz

Ÿ Jd. Ângela

Ÿ Casa Blanca

Ÿ Capão Redondo

Ÿ  Cambuci

Ÿ  Brás 

Zona Leste

Zona Leste

Ÿ Cidade Patriarca

Ÿ Cidade Líder

Zona Norte

Zona Norte

Ÿ Casa Verde

Ÿ Barra Funda

Zona OesteŸ Pinheiros

Monte Mor - SPŸ Monte Mor

Sede administrativa: Rua Afonso Celso, 552 - cj 53 - Vila Mariana - SP



São atividades que promovem 

qualidade de vida e cultura aos 

idosos.

 O Instituto Pinheiro inaugurou em 

2017 ocinas de atividades exclusivas 

para idosos, como: pilates, yoga, 

ginástica revitalizadora, inclusão 

digital, dança, hidroginástica entre 

outros.

Nossos Projetos
Conheça melhor os projetos desenvolvidos pelo 
Instituto Pinheiro

 Hoje essas atividades acontecem 

em ONGs parceiras, unidades do 

governo e empresas que cedem o 

espaço para que estas atividades 

aconteçam, ao passo que todos os 

custos envolvidos cam por conta 

do Instituto Pinheiro.
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São 19 atividades em 24 diferentes locais, 
oferecendo 11.928 atendimentos mensais.
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Alongamento

Listagem das
Atividades 
Oferecidas

Auto 
Massagem

Artesanato

Corte e Costura

Crochê e Tricô

Dança

Dança e 
Movimento

Ginástica

Hatha Yoga

Hidroginástica

Inclusão Digital

Meditação

Memória

Música e Coral

Padaria 
Artesanal

Pilates

Pintura

Redes Sociais
Celular

Yoga



Lorem ipsum
Morbi metus purus,

Alongar melhora a exibilidade, corrige a 
postura, recupera a musculatura. É um 
exercício que desenvolve a elasticidade, 
melhora a habilidade articular, retira as 
tensões dos músculos e a sobrecarga de tensão 
nas articulações.

Ÿ CAEI - Casa Verde
Ÿ Edifício New Empire - Vila Mariana

Uma ótima oportunidade para as pessoas se 
expressarem e descobrirem suas aptidões, 
além de desenvolverem habilidades manuais e 
a criatividade, tornando-se até uma atividade 
prossionalizante.

Ÿ NCI - Campo Limpo

Alongamento

Onde:

285 Atendimentos Mensais

Artesanato

Onde:

88 Atendimentos Mensais
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Com a aplicação da auto massagem ocorre o 
relaxamento da musculatura e a conseqüente 
redução das dores e dos sintomas do cansaço 
(fadiga muscular).

Ÿ Edifício New Empire - Vila Mariana

Ensina aos participantes noções básicas de 
moda, corte e costura, personalização de 
tecidos, além de técnicas de patchwork.

Ÿ Polo Cultural do Idoso - Cambuci
Ÿ NCI - Fundação Julita

Ÿ Edifício New Empire - Vila Mariana

Auto Massagem
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Onde:

80 Atendimentos Mensais

Corte e Costura

Onde:

265 Atendimentos Mensais



Promove a concentração, raciocínio e 
coordenação motora, o que ajuda a prevenir 
doenças degenerativas, como o Alzheimer e 
Parkinson, além de ser prossionalizante.

Ÿ Edifício New Empire - Vila Mariana

A socialização e a alegria da dança ajudam a 
melhorar o humor, melhora o equilíbrio e 
previne doenças como depressão e até o 
Alzheimer.

Ÿ CEU Casa Blanca
Ÿ Associação Casa dos Curumins
Ÿ ABRATI
Ÿ ILPI - Casa Verde
Ÿ NCI - Fundação Julita
Ÿ NCI - Campo Limpo
Ÿ NCI - MOPI

Ÿ CEU Alvarenga

Crochê e Tricô

Onde:

80 Atendimentos Mensais

Dança

Onde:

2.470 Atendimentos Mensais
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Promove a consciência corporal, noção 
espacial e o desenvolvimento da criatividade, 
através do resgate de seu movimento natural.

Ÿ Polo Cultural do Idoso - Cambuci

Além de ajudar a alcançar o bem-estar físico, 
contribuindo para a prevenção de lesões 
causadas pelo esforço, movimentos repetitivos 
ou posturas incorretas, a prática é ainda uma 
excelente arma contra a depressão.

Ÿ NCI - Azaléia
Ÿ Polo Cultural do Idoso - Cambuci
Ÿ Edifício New Empire - Vila Mariana

Dança e Movimento
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Onde:

120 Atendimentos Mensais

Ginástica

Onde:

488 Atendimentos Mensais
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A atividade é o estilo mais popular da yoga no 
ocidente. A hatha yoga com suas práticas 
promove a união entre corpo e mente.

Ÿ Polo Cultural do Idoso - Cambuci

Melhora a capacidade aeróbica, a resistência, 
a força muscular e a exibilidade, promovendo 
um aumento da qualidade de vida.

Ÿ CEU Casa Blanca
Ÿ Academia Sport Fitta

Ÿ CEU Alvarenga
Ÿ CEU Capão Redondo

Onde:

120 Atendimentos Mensais

Hidroginástica

Onde:

1.494 Atendimentos Mensais

Hatha Yoga
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A atividade promove a democratização do 
acesso às tecnologias da informação, de forma 
a permitir a inserção de todos na sociedade. 

Ÿ NCI - Fundação Julita
Ÿ CDI - Pinheiros
Ÿ CEU - Casa Blanca
Ÿ CEU - Caminho do Mar
Ÿ CEU - Capão Redondo
Ÿ CEU - Alvarenga

A técnica tem como principal objetivo o 
condicionamento postural por meio da 
sobrecarga do próprio corpo. Também carrega 
uma mistura de técnicas orientais de 
meditação.

Ÿ Associação Casa dos Curumins

Inclusão Digital

Onde:

1.375 Atendimentos Mensais

Meditação

Onde:

288 Atendimentos Mensais
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Atividades que estimulam as habilidades 
cognitivas, tais como atenção, funções 
executivas, linguagem e memória.

Ÿ Edifício New Empire - Vila Mariana
Ÿ Polo Cultural do Idoso - Cambuci
Ÿ NCI - Santa Lúcia
Ÿ CRI - Norte

Integrando a escuta, a produção e a reexão 
sobre o fazer musical, promovendo a 
construção do conhecimento musical de modo 
amplo, prazeroso e signicativo.

Ÿ NCI - Capão Redondo
Ÿ NCI - Santa Lucia
Ÿ NCI - Azaléia
Ÿ ILPI - Casa Verde
Ÿ CAEI - Casa Verde
Ÿ CAEI - Casa de Simeão
Ÿ Associação Casa dos Curumins

Memória

Onde:

815 Atendimentos Mensais

Música | Coral

Onde:

1.048 Atendimentos Mensais
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Além de promover a qualicação prossional, 
ensina aos participantes maneiras mais 
saudáveis e sustentáveis de produzir pães, 
bolos, tortas e similares.

Ÿ Polo Cultural do Idoso - Cambuci
Ÿ CDI - Pinheiros
Ÿ CEU - Alvarenga

Uma das melhores atividades para quem 
deseja aperfeiçoar a musculatura corporal, 
evitar doenças cardiovasculares, eliminar o 
estresse do dia a dia e corrigir a postura.

Ÿ Edifício New Empire - Vila Mariana
Ÿ NCI - M’Boi Mirim
Ÿ NCI - MOPI
Ÿ NCI - Santa Lucia
Ÿ CEU - Alvarenga

Padaria Artesanal

Onde:

264 Atendimentos Mensais

Pilates

Onde:

1.134 Atendimentos Mensais



Estimula a comunicação, a criatividade e 
aumenta a concentração. Além de ser um 
ótimo hobby, também é indicada como 
tratamento terapêutico, pois auxilia na redução 
do stress e ansiedade.

Ÿ NCI - M’Boi Mirim
Ÿ NCI - Capão Redondo
Ÿ NCI - Casa de Simeão

Ajudar os mais idosos a se conectar deixa as 
relações familiares mais estreitas, aproxima o 
idoso da linguagem dos mais jovens e impede 
aquele sentimento de solidão ou exclusão que 
alguns sentem.

Ÿ Edifício New Empire - Vila Mariana
Ÿ NCI - M’Boi Mirim
Ÿ NCI - Capão Redondo
Ÿ NCI - Campo Limpo

Pintura

Onde:

318 Atendimentos Mensais

Redes Sociais 

Onde:

365 Atendimentos Mensais
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A atividade reduz o estresse, melhora a 
concentração, oferece um reforço à memória, 
melhora o desempenho sexual e a qualidade 
do sono.

Ÿ NCI - M’Boi Mirim
Ÿ NCI - Brás
Ÿ ABRATI
Ÿ CDI - Pinheiros
Ÿ CEU - Caminho do Mar
Ÿ CEU - Capão Redondo

Yoga

Onde:

831 Atendimentos Mensais
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A princípio, escolhemos os seguintes 
temas:
 

Ÿ Vida Social na Terceira Idade

Ÿ Dor na Terceira Idade

Ÿ Como Preservar a Saúde na Terceira 
Idade

Ÿ Dança na Terceira Idade

Ÿ Exercícios na Terceira Idade

Ÿ Direito do Idoso

Ÿ Prevenção ao Câncer de Mama - 
Outubro Rosa

Ÿ Prevenção ao Câncer de Próstata - 
Novembro Azul

Ÿ Prevenção ao Câncer de Pele - 
Dezembro Laranja

Por trabalharmos com o público idoso 
percebemos o quanto alguns assuntos 
importantes ainda são tratados como 
"tabus". Podem ser sobre sexualidade, 
direitos civis, saúde, alimentação, risco 
de quedas, etc.

Por isso, decidimos implementar em 
todos os nossos locais de atividades, 
um momento único, mensal, para 
conversar sobre estes temas com os 
idosos. 

Os temas foram cuidadosamente 
selecionados pela equipe. Para ajudar 
o palestrante, existe também um 
roteiro, além de um resumo sobre o 
assunto que é sempre entregue aos 
idosos ao nal de cada roda de 
conversa. 

Rodas de Conversas

Ciclo de 
Palestras

‘’Além das ótimas ocinas, hoje iniciou o ciclo de palestras. É muito bom relembrar conceitos 
importantes para nosso bem estar. Que venham mais palestras!’’

Dona Marlí - Inscrita em atividades na Vila Mariana, via Facebook.

Depoimento:
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Aconteceu Este Ano
Fique por Dentro

21



Estimula a comunicação, a criatividade e 
aumenta a concentração. Além de ser um 
ótimo hobby, também é indicada como 
tratamento terapêutico, pois auxilia na redução 
do stress e ansiedade.

Estimula a comunicação, a criatividade e 
aumenta a concentração. Além de ser um 
ótimo hobby, também é indicada como 
tratamento terapêutico, pois auxilia na redução 
do stress e ansiedade.

Agita a Praça
2018

Campanha:

Amigo Solidário

22



Estimula a comunicação, a criatividade e 
aumenta a concentração. Além de ser um 
ótimo hobby, também é indicada como 
tratamento terapêutico, pois auxilia na redução 
do stress e ansiedade.

Estimula a comunicação, a criatividade e 
aumenta a concentração. Além de ser um 
ótimo hobby, também é indicada como 
tratamento terapêutico, pois auxilia na redução 
do stress e ansiedade.

Ação de Páscoa
(Agência Júnior - Mackenzie)

Campanha:

Doação de Livros
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Estimula a comunicação, a criatividade e 
aumenta a concentração. Além de ser um 
ótimo hobby, também é indicada como 
tratamento terapêutico, pois auxilia na redução 
do stress e ansiedade.

O Instituto Pinheiro, patrocinou a estrutura e 
alimentação da Festa Junina da Terceira Idade 
realizada na Associação Casa dos Curumins. 

A turma da ocina de dança - patrocinada pelo 
Instituto - apresentou uma bela quadrilha 
ensaiada. 

Avaliação Funcional
2018

Festa Junina 
Casa dos Curumins

24



O Instituto Pinheiro patrocinou o ensaio da 
quadrilha formada por idosos da ocina de 
"Dança e Movimento" - que se apresentaram 
durante a festa junina do Polo Cultural do 
Cambuci.

O Instituto Pinheiro, realizou a festa junina para 
os atendidos na unidade VIla Mariana. A festa 
contou com música, comida e  decoração 
típicas - além de diversas brincadeiras e 
quadrilhas que foram ensaiadas por nossas 
ocineiras da unidade.

Festa Junina 
Polo Cultural do Idoso - Cambuci

Festa Junina 
New Empire - Vila Mariana
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Passeio

Sesc Vila Mariana

Projeto

Troca de Cartas
O Instituto Pinheiro realizou um projeto de trocas 
de cartas e emails entre idosos da ocina de 
Inclusão Digital do CEU Alvarenga e alunos do 
Colégio Marques de Monte Alegre. Tanto os 
idosos quanto os alunos puderam relatar e trocar 
experiências de vida.

O Instituto Pinheiro, proporcionou a idade 40 
idosos do Polo Cultural do Cambuci ao Sesc Vila 
Mariana, onde os idosos puderam conhecer a 
exposição "Do Toque ao Clique".
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O Instituto Pinheiro, em parceria com a Caixa 
Cultural SP proporcionaram a ida de 30 idosos 
das ocinas da unidade VIla Mariana à exposição 
"Arte para Sentir" - na Caixa Cultural SP.

O Instituto Pinheiro, em parceria com o Centro de 
Oncologia e Hematologia do Albert Einstein - 
Sociedade Benecente Isarelita Brasileira, 
realizou uma palestra para cerca de 70 pessoas 
pela conscientização sobre o câncer de mama - 
"Outubro Rosa" em um auditório cedido por uma 
empresa parceira na Vila Mariana. Foi 
providenciado a distribuição de botons de 
personalizados em apoio à campanha "Outubro 
Rosa" de 2018.

Passeio

Caixa Cultural SP

Palestra: 

‘’Outubro Rosa’’
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O Instituto Pinheiro, em apoio à campanha Dia 
de Doar - 2018, arrecadou 1.500 unidades de 
brinquedos que beneciaram mais de 532 
crianças das seguintes instituições: Associação 
Assistencial Montemorense, LALEC - Lar Amor 
Luz e Esperança da Criança, CREN - Centro de 
Recuperação e Educação Nutricional, Creche 
Madre Camila Núcleo II, Cândida Bermejo 
Camargo, IMSJT - Instituto Meninos São Judas 
Tadeu e Lar Batista de Crianças.

A campanha de natal "Adote um Idoso" 
arrecadou mais de 1.700 itens de higiene 
pessoal, beneciando 212 idosos das 
instituições Casa de Simeão e CAEI Casa Verde.

Campanha:

‘’Dia de Doar’’

Campanha:

‘’Adote um idoso’’
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O Instituto Pinheiro realizou um passeio ecológico ao Sesc Itaquera com idosos da 
unidade Vila Mariana. Os idosos puderam curtir um dia de programação 
especialmente montada para eles pelo Sesc.

O Instituto Pinheiro contratou a empresa de consultoria do Dr. Marcos Kisil (SEEDS 
- Serviços em Desenvolvimento Social Ltda) para prestar consultoria no recém 
lançado "Programa de Fortalecimento" do Instituto Pinheiro. Esse programa visa o 
treinamento dos colaboradores para os novos desaos que enfrentaremos no 
decorrer do ano, como a capacitação de captadores de recursos, voluntário, 
indicadores de qualidade e reorganização administrativa.

Passeio:

Sesc Itaquera

Consultoria:

SEEDS
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O Instituto Pinheiro realizou um encontro com todos os seus ocineiros para o 
encerramento do anos e assuntos administrativos, foram tratados diversos 
assuntos ligados à parte administrativa e nanceira do Instituto, bem como a 
realização de um treinamento de primeiros socorros a todos os ocineiros 
presentes.

Encontro de Ocineiros



Almejamos para os próximos anos, 
nos solidicar ainda mais nas 
cidades onde já atuamos, além de 
possuirmos também projetos que 
fomentam a expansão de nossas 
atividades para outras cidades do 
Brasil. 

Até dezembro de 2018 foram 
postados 89.433 eventos que 
ocorreram em algum dos 1.806 
estabelecimentos cadastrados em 
nosso guia "Dica de Lugares" para as 
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Fortaleza.

Em 2018 realizamos algumas 
campanhas nas redes sociais a m de 
aumentar nossa popularidade e 
conseqüentemente elevar o número 
de acessos ao site. 

Diante dessas ações, ao longo dos 
anos, atingimos mais de 374 mil 
acessos ao site.

No total, mais de 90 mil eventos já 
foram postados no site, sendo que 
20% destes eventos tiveram a entrada 
franca.

Saiba mais sobre o nosso portal cultural

Evolução do Portal Dica da Diversão

Fontes: Google Analytics | WordPress

30



Decidimos expandir ainda mais nossa atuação 
nas mídias sociais, uma vez que a nosso público esta cada 
vez mais engajado nestas redes.

31

Facebook Instagram

Twitter

Youtube

No Facebook atuamos com uma 
conta com atuação exclusivamente 
voltada ao público de terceira idade 
em São Paulo - com informações 
relacionadas às nossas atividades e 
diversas notícias de interesse do 
público 60+.

Ainda fazendo jus à nossa premissa 
de divulgar e apoiar a cultura, 
mantemos as páginas Dica da 
Diversão - São Paulo, Dica da 
Diversão - Rio de Janeiro e Dica da 
Diversão - Fortaleza, divulgando 
todo o tipo de conteúdo cultural para 
suas respectivas cidades. Durante 
este ano, foram sorteados por meio 
do Facebook 12 pares de ingressos 
para peças de teatro em São Paulo.

Mídias 
Sociais

No Instagram, temos um perl 
(@Iinstitutopinheiro) voltado à 
publicação de assuntos direcionados 
ao publico 60+ e divulgação das 
nossas atividades para terceira 
idade. 

Já para o Dica da Diversão, temos 
um perl  (@DicaDaDiversao) 
vol tado para a publ icação e 
promoção de eventos culturais em 
São Paulo.

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

O canal, inaugurado a pouco mais 
de um ano, é utilizado pontualmente 
para a promoção de vídeos e 
m a t é r i a s  e x c l u s i v a m e n t e 
relacionada à pessoa idosa.



Apoiadores

Parceiros

• Contábil Leão • N. S. Assessoria • PREDIATIVA 
Gerenciamento Condominial

• Casa de Bolos

• VestCasa• Perfumaria Felícia • Japa Açaí

• Instituto Embeleze

• Opticas Mira-Sol • Da Villa - Doceria

• Jornal Cidade Ademar • JUMA - Assessoria • Agência Júnior
Mackenzie

• Pinheiro ADM

• Academia Sport Fitta • Associação Assistencial
Montemorense

• CEU Alvarenga
• CEU Caminho do Mar
• CEU Capão Redondo

• CEU Casa Blanca

• CAEI Casa Verde • CDI - Pinheiros

• CAEI Casa de Simeão

• CRI Norte • Fundação Julita

• ILPI Casa Verde
• NCI - Azaléia

• NCI - Brás
• NCI - Campo Limpo

• MOPI

• Associação 
Casa dos Curumins

• NCI - Capão Redondo
• NCI - M’Boi Mirim
• NCI - Santa Lúcia

• Polo Cultural do Idoso
Cambuci

Núcleo de 
Convivência do Idoso

Núcleo de 
Convivência do Idoso
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Todo esse trabalho trouxe mudanças marcantes para o 
Instituto. Além de ampliarmos a equipe de trecebê-los. 
rabalho, iniciamos a atuação na ponta do processo com a 
viabilização de projetos especícos para a terceira idade.
Para os próximos anos, pretendemos nos aprofundar cada 
vez mais em causas relacionadas à pessoa idosa e 
continuar nos prossionalizando nesta área de atuação.

Nas mídias sociais, continuaremos trabalhando para levar 
conteúdo cultural de qualidade às pessoas.

Muitas parcerias ainda virão. O nosso propósito é levar 
esse atendimento a mais pessoas e locais, sempre com 
qualidade e transparência em todos as nossos 
passos.Temos o propósito de aumentar de forma 
exponencial nossa presença nas diversas regiões da 
cidade, com a formação de novas parcerias, seja privada 
ou com os agentes de governos.

Ficou curioso? Venha nos conhecer pessoalmente. O 
Instituto Pinheiro está sempre de portas abertas para 
recebê-los.

33

Descubra nossos planos para o futuro

Para o Futuro



Rua Afonso Celso, 552 - cj 54  - CEP 04119-002 - São Paulo - SP

(11) 5576-6608

InstitutoPinheiro institutopinheiro

www.institutopinheiro.org.br
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