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O Instituto Pinheiro foi fundado em 2008 
como uma organização sem fins lucrativos 
para atuar de início apenas em ações culturais. 
Na época, o site do projeto, cujo acesso se 
faz pelo endereço, www.dicadadiversao.
com.br, divulgava diversos tipos de eventos 
como teatros, cinemas, shows de música e 
demais espetáculos com ingressos gratuitos 
ou de baixo custo. O objetivo é tornar a cultura 
acessível para todos, principalmente para 
aqueles em situação de vulnerabilidade social, 
atendendo suas necessidades de inclusão 
social nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Fortaleza.

Em paralelo, apoiamos financeiramente 
alguns projetos de algumas renomadas 
organizações como, por exemplo, São Joaquim 
(idosos), LALEC (Lar de crianças para adoção), 
Marcos Abranches (dançarino portador 
de necessidades especiais), Movimentarte 
(crianças e adolescente com síndrome de down) 
e a Banca (hip hop para crianças carentes).

Com o passar dos anos, percebemos que podíamos 
fazer a diferença em um importante grupo da nossa 
sociedade, a Terceira Idade, já que correspondem à 
boa parcela da população e ainda é pouco atendida 
pelas organizações. 

Montamos, em parceria com outras instituições, 
principalmente na periferia de São Paulo, diversos 
projetos com atividades para idosos, como 
hidroginástica, pilates, alongamento, dança, yoga, 
memória, grupos de whatsapp, canto coral, idiomas, 
costura, entre outras. A participação é  totalmente 
gratuita e visa proporcionar a esse público bem estar 
e qualidade de vida, além de sociabilização que é 
fundamental tanto entre eles, como também para sua 
inclusão na sociedade.

Os anos de 2019 e 2020 foram de muito trabalho e 
aprendizado também, já que formalizamos várias 
parcerias novas e aumentamos significativamente o 
número de atendimentos. Agradecemos à todos os 
nossos colaboradores, parceiros e voluntários, que nos 
apoiaram nessa caminhada.

Este trabalho nos traz muita realização e o nosso 
objetivo é cada vez mais nos aprofundar nesses projetos 
para o atendimento qualitativo a essa população.

Mensagem do Presidente

Plínio Pinheiro de Mello
Presidente do Conselho de Administração do Instituto Pinheiro
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Ser uma organização que apóia o 
desenvolvimento do potencial do ser humano e 
contribui para a sua auto realização, sua melhor 
qualidade de vida e inserção produtiva na 
família, na comunidade e na sociedade. 

• Qualidade;

• Responsabilidade;

• Transparência.

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

1Princípios
Organizacionais

MISSÃO

VALORES

VISÃO
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O Instituto Pinheiro trabalha para que a 
população se aproprie e faça pleno uso 
de toda possibilidade cultural e de lazer 
disponíveis. As atividades estão focadas 
nos idosos - que por vezes acabam sendo 
excluídos destas programações - seja por 
razões sociais, culturais, de mobilidade, 
entre outros.

Hoje, o Instituto investe e apóia ações 
relacionadas à qualidade de vida e bem 
estar do idoso, como palestras, atividades 
focadas na sociabilidade, mobilidade 
e desenvolvimento cognitivo. Por meio 
de parcerias com outras instituições, 
principalmente nas periferias de São Paulo, 
nosso projeto inclui oficinas direcionadas 
para idosos, como pilates, dança, memória, 
WhatsApp, ginástica, entre outras.

Em nossa vertente cultural, atualmente mantemos 
o portal online, Dica da Diversão (www.
dicadadiversao.com.br), a todo o vapor, com o 
objetivo de facilitar o acesso a eventos nas cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. 

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 Quem
somos
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Hoje, atuamos com oficinas para idosos nas zonas 
sul, leste, oeste, norte e central da cidade de São 
Paulo em parceria com os locais listados a seguir:

Por meio de nosso portal cultural on-line, o Dica 
da Diversão, está presente nas Cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.

• Casa dos Curumins - Balneário São Francisco   • CEU 
Caminho do Mar - Jardim Lourdes   • CEU Capão Redondo 
- Capão Redondo   • CEU Casa Blanca - Vila das Belezas   • 
Fundação Julita - Jardim São Luiz    • NCI Campo Limpo 
- Campo Limpo • NCI Capão Redondo - Jd. Sônia Regina   
• NCI Castelinho - Vila Missionária   • NCI Heliópolis - 
Ipiranga   • NCI M’Boi Mirim - Jd. Ângela   • NCI Nossa Sra. 
das Graças - Vila Remo   • NCI Santa Lúcia - Jd. Kagohara   • 
Vila Mariana   • CEU Alvarenga - Pedreira      

• CRI Norte - Santana   • Watanabe - Vila Dionízia           
• CAEI Casa Verde   • ILPI Casa Verde                            

• ABRATI - Vila Ré   • NCI Azaléia  

•  NCI MOPI - Água Branca   • Liga Solidária - Sumaré      

3Onde
estamos

Zona Sul

Zona Norte

• Polo Cultural da Terceira Idade - Cambuci  
• Casa de Simeão    • NCI Brás                                                               

• Associação Assistencial Montemorense - Monte Mor                    

Centro

Interior de SP

Zona Leste

Zona Oeste
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4 Impacto
social

+ de

+ de

+ de + de

atendimentos em 2019

modalidades de oficinas 
e atividades (físicas e 

cognitivas) oferecidas aos 
atendidos pelo IP 

idosos matriculados em 
oficinas gratuitas pelo IP

palestras para o 
público 60+

ações sociais focadas no
público 60+

eventos focados no
público 60+

passeios para o 
público 60+

rodas de conversas para o 
público 60+

“oficineiros” (entre 
contratados e voluntários)

100.000

19

3.000

11

1426

7

6

50
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5Nossos
projetos
(modelo de atuação)

Na vertente de Qualidade de Vida do idoso (60+), 
o Instituto atua com base em 3 principais ações:

• Palestras informativas: têm o objetivo de 
informar e manter a população 60+ atualizada 
por meio de palestras sobre temas diversos que 
sejam de interesse do público, como: “Prevenção 
de Quedas”, “Felicidade na 3ª Idade”, “Prevenção 
ao Câncer de Mama”, “Alimentação Saudável”, 
etc; 

• Atividades físicas e cognitivas: esta ação 
acontece em parceria com ONGs, unidades do 
governo, empresas e organizações parceiras, 
que cedem um espaço adequado para que 
o Instituto Pinheiro possa atuar oferecendo 
atividades físicas e cognitivas para o público 60+ 
da localidade.

• Ações Sociais (passeios e eventos sociais): 
inclusão social do público 60+ por meio do acesso 
a diversos passeios e eventos sociais.

Já na vertente Cultural, o Instituto Pinheiro atua 
mantendo o portal cultural Dica da Diversão 
(www.dicadadiversao.com.br), com o principal 
objetivo de facilitar o acesso a cultura nas cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.

• Parceria CAMP Pinheiros: para manter o 
portal atualizado e ao mesmo tempo oferecer 
oportunidade de primeiro emprego para jovens 
formados pelo Camp, o IP oferece a oportunidade 
de estágio de um ano na equipe do Dica da 
Diversão - que alimentam e atualizam o portal.

• Assessorias de imprensa: para manter o portal 
sempre atualizado com o que há de mais recente 
em cultura, o Dica da Diversão conta com diversas 
assessorias de imprensa parceiras.

Conheça melhor os projetos desenvolvidos pelo Instituto Pinheiro

Qualidade de Vida (60+) Dica da Diversão (Cultura)
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Alongamento Lian Gong

Artesanato Línguas (Francês / Alemão)

Canto e Coral/Seresta
Memória

Padaria Artesanal

Pilates

Pintura

Prevenção de Quedas

Tai Chi Chuan

Teatro

Yoga / Hatha Yoga

Corte e Costura

Crochê e Tricô

Dança (Contemporânea / 
Salão / Zumba / Coreografada)

Ginástica

Hidroginástica

Inclusão Digital (Informática /
Celular / WhatsApp / 
Redes Sociais)

Atividades Oferecidas (60+)

São          modalidades de atividades 

em          locais de atendimento parceiros, que oferecem 

cerca de                     atendimentos locais.

1 9
2 6

10 mil
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Alongamento

Artesanato

NOSSOS PROJETOS

Alongar melhora a flexibilidade, corrige a postura e 
recupera a musculatura. 

Uma oportunidade para as pessoas se expressarem e 
descobrirem suas aptidões, além de desenvolverem 
habilidades manuais e explorar a criatividade. 

ONDE:
• Vila Mariana 

• CAEI - Casa Verde       

ATENDIMENTOS MENSAIS: 204

ONDE:
• NCI - Campo Limpo        

ATENDIMENTOS MENSAIS: 88
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Canto e Coral / Seresta

Corte e Costura

ONDE:
• Vila Mariana

ATENDIMENTOS MENSAIS: 158

NOSSOS PROJETOS

Integrando a escuta, a produção e a reflexão sobre o 
fazer musical, promove a construção do conhecimento 
musical de modo amplo, prazeroso e significativo.

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

ONDE:
• CAEI Casa Verde • Casa de Simeão 

• Associação Casa dos Curumins • NCI Capão Redondo 
• NCI Santa Lucia • Vila Mariana

ATENDIMENTOS MENSAIS: 430
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NOSSOS PROJETOS

Crochê e Tricô

Dança

ONDE:
•  ABRATI • Associação Montemorense

•  Associação Casa dos Curumins • CEU Casa Blanca
• CEU Capão Redondo • CRI Norte • ILPI -Casa Verde

• NCI - Azaléia • NCI - Castelinho 
• NCI - Campo Limpo • Fundação Julita • NCI - MOPI

• Polo Cultural de Cambuci

ATENDIMENTOS MENSAIS: 2.217

Promove a concentração, raciocínio lógico e 
coordenação motora, o que ajuda a prevenir doenças 
degenerativas, como o Alzheimer e Parkinson.

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

ONDE:
• Vila Mariana

ATENDIMENTOS MENSAIS: 83
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Ginástica

Hidroginástica

ONDE:
• ABRATI • Associação Casa dos Curumins
•  Centro de Apoio Watanabe •  NCI Azaléia

•  NCI Castelinho • Polo Cultural do Cambuci
• Vila Mariana 

ATENDIMENTOS MENSAIS: 1.062

NOSSOS PROJETOS

Ajuda a alcançar o bem estar físico e contribui 
para a prevenção de lesões causadas pelo esforço, 
movimentos repetitivos ou posturas incorretas, além 
de constituir uma excelente arma contra a depressão.

Melhora a capacidade aeróbica, a resistência, a força 
muscular e a flexibilidade.

ONDE:
• CEU Alvarenga

• CEU Caminho do Mar
• CEU Casa Blanca

ATENDIMENTOS MENSAIS: 662
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NOSSOS PROJETOS

Inclusão Digital 

(Informática / Celular / Whatsapp / Redes Sociais)

Lian Gong

ONDE:
•  ABRATI

ATENDIMENTOS MENSAIS: 72

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

A versão chinesa da ginástica, criada há mais de 40 
anos, faz bem para o corpo e para a saúde. Tem por 
objetivo prevenir e tratar as dores no corpo e restaurar 
a sua movimentação natural.

ONDE:
• CEU Alvarenga • CEU Caminho do Mar

• CEU Casa Blanca • Vila Mariana •  NCI M’Boi Mirim
• NCI Capão Redondo

ATENDIMENTOS MENSAIS: 615
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Idiomas (Francês/Alemão)

Memória

NOSSOS PROJETOS

Uma das maneiras eficazes para trabalhar o cérebro é 
aprender algo novo, como um idioma estrangeiro. Outra 
vantagem é o aumento da memória e da capacidade de 
atenção ao realizar tarefas.

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

ONDE:
• Centro de Apoio Watanabe •  CRI Norte

•  NCI Santa Lúcia •  Liga Solidária • NCI Castelinho
• NCI Capão Redondo • NCI Nossa Sra. das Graças

• Polo Cultural do Cambuci • Vila Mariana

ATENDIMENTOS MENSAIS: 829

ONDE:
•  Vila Mariana

ATENDIMENTOS MENSAIS: 101
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NOSSOS PROJETOS

Padaria Artesanal

Pilates

ONDE:
•  CEU Alvarenga • CEU Casa Blanca • CRI Norte

• Fundação Julita • Liga Solidária
• Polo Cultural do Cambuci • NCI Heliópolis

• NCI M’Boi Mirim • NCI MOPI 
• NCI Nossa Sra. das Graças • NCI Santa Lucia

• Vila Mariana

ATENDIMENTOS MENSAIS: 1.879

Além de promover a qualificação profissional, 
ensina aos participantes maneiras mais saudáveis e 
sustentáveis de produzir pães, bolos, tortas e similares.

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.

ONDE:
•  CEU Alvarenga 

• Polo Cultural do Cambuci

ATENDIMENTOS MENSAIS: 59
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Pintura

Prevenção de Quedas

NOSSOS PROJETOS

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 estresse e ansiedade.

Quedas na terceira idade tornaram-se um problema de 
saúde pública no Brasil e uma das principais causas de 
fratura entre os mais velhos. A prevenção é o melhor 
caminho para reduzir e evitar este problema.

ONDE:
•  Liga Solidária

• NCI Santa Lúcia

ATENDIMENTOS MENSAIS: 282

ONDE:
• CASA de Simeão • NCI Capão Redondo

• NCI M’Boi Mirim • Vila Mariana

ATENDIMENTOS MENSAIS: 216
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NOSSOS PROJETOS

Tai Chi Chuan

Teatro

ONDE:
•  Liga Solidária

ATENDIMENTOS MENSAIS: 51

Com movimentos mais lentos e suaves e ao mesmo 
tempo mais vigorosos, trabalha a flexibilidade das 
articulações e dá firmeza aos braços e pernas, o que 
auxilia na questão do equilíbrio e reduz o risco de 
quedas, e conseqüentemente, de fraturas. 

Os exercícios de ritmo e de ocupação do espaço cênico 
contribuem para ampliar gestos, movimentos e ações. 
Além disso, estimulam a percepção do aluno sobre as 
possibilidades de expressão do corpo, da voz e das 
emoções.

ONDE:
•  Vila Mariana

ATENDIMENTOS MENSAIS: 43
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Yoga / Hatha Yoga
NOSSOS PROJETOS

A atividade reduz o estresse, melhora a concentração, 
oferece um reforço à memória, melhora o desempenho 
sexual e a qualidade do sono. Promove ainda a união 
entre corpo e mente.

ONDE:
• ABRATI • CEU Caminho do Mar 

• CEU Capão Redondo • Fundação Julita
• ILPI Casa Verde • NCI Brás • NCI Heliópolis

• NCI M’Boi Mirim • Liga Solidária
• Polo do Cultural do Cambuci

ATENDIMENTOS MENSAIS: 898
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6
Aconteceu
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• Fisioterapia Preventiva (maio/2019)

• Alimentação Saudável (agosto/2019)

A fisioterapeuta Priscila Ribola realizou uma palestra sobre Fisioterapia Preventiva na unidade Vila Mariana 
do Instituto Pinheiro.
Além de lembrar sobre a importância da fisioterapia como prevenção, a Priscila também ensinou alguns 
exercícios simples e seguros para os idosos repetirem em casa. Foi realmente uma tarde muito proveitosa.
A grande maioria das oficinas gratuitas do Instituto Pinheiro focam na prevenção, por isso acreditamos 
que o tema foi realmente apropriado para os nossos atendidos.

A nutricionista Mariane Bagodi apresentou aos presentes 10 dicas para uma alimentação saudável e 
também as diretrizes do “Guia Alimentar para a População Brasileira”, produzido pelo Ministério da Saúde 
e de distribuição gratuita.

As palestras para idosos podem ser realizadas com diferentes objetivos, seja para compartilhar informações 
relevantes, que fazem diferença na forma como vivem, como também para abordar temas que influenciam 
em sua qualidade de vida.

Realizamos 11 palestras, com temas diversos:

  

PALESTRAS



23Relatório 2019 | 2020 • Instituto Pinheiro

  

• Felicidade na 3a Idade (outubro/2019)

• Outubro Rosa (outubro/2019)

O Prof. Marcel Neumann, da Helpy Consultoria aceitou o convite do Instituto Pinheiro para palestrar sobre 
o tema.
Ao final, os participantes ainda puderam tirar diversas dúvidas.
A palestra foi gravada na íntegra e está disponível no site e no canal do Instituto Pinheiro no Youtube.

A Abrale - Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia palestrou sobre o tema “Outubro Rosa” no NCI 
Santa Lúcia. Ao final, uma roda de conversa foi realizada juntamente com uma aluna que contou a própria 
experiência sobre a sua jornada na luta contra o câncer de mama e tratou dúvidas sobre a doença.
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•  Palestra Tema: “Prazer não é ter sonhos de felicidade mas 
encontrar nossos sonhos” (setembro/2020)

Com Sr. Marcelo Newman

• Palestra Virtual Outubro Rosa  (outubro/2020)
Com a sanitarista Sra. Monica do INCA-RJ
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•  Palestra Tema: “Cuidados Nutricionais para Idosos”
 (novembro/2020)

Com a Professora e Nutricionista Giselle e seus alunos da UNASP

• Palestra Tema: “Benefícios da Fisioterapia para o Idoso” 
(novembro/2020)

Com a Educadora Física e Fisioterapeuta especializada em atendimentos com 
longevos, Cristiane Ferreira
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• Palestra Tema: “Tempo presen-
te, passado e futuro: Ansiedade?

Estresse?” (novembro/2020)
Com a Psicóloga e aluna do Instituto Pinheiro 

Sra. Marli Etelli

• Palestra Tema: “Significados e 
Sentimentos do Natal”

(dezembro/2020)
Com a Psicóloga e aluna do Instituto Pinheiro 

Sra. Marli Etelli

•  Palestra Tema: “A importância 
da atividade física na qualidade 

de vida do idoso” 
(novembro/2020)

Com a Mestra em Ciências pela FSP - USP, 
Bacharel em Educação Física 

Michele Santos
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RODAS DE CONVERSAS

       • Dança na 3a Idade (março/2019)

        • Memória (abril/2019)

       • Inclusão Digital (maio/2019)

        • Alongamento (junho/2019)

        • Yoga (julho/2019)

        • Pilates (agosto/2019)

As rodas de conversas acontecem em todos os locais parceiros onde o Instituto Pinheiro possui atividades, 
e seguem o mesmo tema. Diferentemente das palestras, as rodas de conversas são atividades mais 
informais - um momento onde a turma de alunos e o “oficineiro” batem um papo sobre a importância 
daquela atividade e também abre-se oportunidade para tirar dúvidas. Aconteceram 6 momentos de roda 
de conversa planejado:
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PASSEIOS

•  Visita à Fábrica da Rugol 
(março/2019)

 • Musical “O Fantasma da Ópera” - Teatro Renault (junho/2019)

• Visita ao Sesc Itaquera (junho/2019)

Foram planejados e realizados alguns passeios para incentivar o idoso a se apropriar e fazer pleno uso da 
possibilidade cultural disponível em nossa cidade:

44 participantes

100 participantes

40 participantes
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 • Visita ao Itaú Cultural (agosto/2019)

• Piquenique na Cinemateca (novembro/2019)

30 participantes

30 participantes
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•  Visita Virtual ao Itaú Cultural - Lima Duarte
(novembro/2020)

•  Visita Virtual ao Itaú Cultural - Exposição Rino Levi 
(setembro/2020)
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EVENTOS SOCIAIS
Com o objetivo de incentivar a sociabilização do idoso, o IP participa e promove diversos eventos sociais 
no decorrer do ano: 

• 1o Bingo Solidário (abril/2019) 

•  Virada da Maturidade 
 co-participação com o 

Cri Norte (abril/2019)

•  Apresentação do Coral 
“Vozes da Maturidade” no 1o  
encontro de coral do SEFRAS 

(julho/2019)
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•  Festa Junina (julho/2019)

• Baile de Primavera (setembro/2019)
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• 2o Bingo Solidário (novembro/2019) 

• Desfile de Moda das alunas da “Oficina de Costura” 
(novembro/2019)
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•  Apresentação do Coral “Vozes da Maturidade” na estação São 
Bento do Metrô (dezembro/2019)

• Festa de confraternização de final de ano entre Instituto 
Pinheiro e instituições parceiras com seus professores

(dezembro/2019)
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•  Baile de Carnaval 
(fevereiro/2020)

•  Workshop de Pipoca Gourmet 
(março/2020)
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•  Rifa Cesta de Páscoa
(março/2020)

• Chá live (junho/2020)

• Bingo live (julho/2020)
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•  Níver live 
(agosto/2020)

• Live Gourmet
 (setembro/2020)
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•  Live Sarau de Poesias
 (setembro/2020)

• Live Dia do Idoso
(outubro/2020)



39Relatório 2019 | 2020 • Instituto Pinheiro

  

•  Live Dança de Salão
 (outubro/2020)

•  Live Jogo da Memória
(outubro/2020)
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• Live Halloween
 (outubro/2020)

• Bingo Virtual IP (novembro/2020)
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• Live Gourmet Natalina (dezembro/2020)

•  Live Sarau Natalino (dezembro/2020)
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•  Festa de Confraternização Natalina (dezembro/2020)

•  Cine Live (dezembro/2020)



43Relatório 2019 | 2020 • Instituto Pinheiro

  

AÇÕES SOCIAIS

• Atendimento e orientação jurídica gratuita para 60+ no NCI 
Capão Redondo em parceria com o Dr. Ricardo (abril/2019)

• Ação de inverno: entrega de cachecóis na Associação 
Assistencial Zaira Mansur Sadek em Mauá. 

Os cachecóis foram produzidos por idosas na oficina de Tricô e 
Crochê da Vila Mariana (julho/2019)
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• Ação de inverno: entrega de cachecóis na Casa de Repouso e 
Bem Estar na Vila Mariana. Os cachecóis foram produzidos por 
idosas na oficina de Tricô e Crochê da Vila Mariana (julho/2019)

• Atividade complementar à oficina de Memória em parceria 
com alunos de Jornalismo da Universidade Uni Paulistana 

(outubro/2019)
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• Atividade complementar com estagiários do curso de 
Psicologia da Universidade Anhanguera no NCI Santa Lúcia 

e Vila Mariana (outubro/2019)

• Ação de saúde e cuidado do Idoso com estagiárias de 
enfermagem da Universidade Anhanguera no NCI Castelinho 

(novembro/2019)
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• Atendimento e orientação jurídica gratuita para 60+ na ABRATI 
em parceria com o Dr. Ricardo (novembro/2019)

• Atividade complementar às aulas de pilates e alongamento do 
Projeto da Vila Mariana com estagiárias do curso de Ed. Física da 

Universidade Unip (novembro/2019)
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• Natal Solidário - entrega de brinquedos para crianças do 
município de Indaiatuba - SP e do Instituto Meninos de 

São Judas Tadeu - SP (dezembro/2019)

• Dia de Doar - arrecadação e entrega de brinquedos para 
crianças do CREN - SP (dezembro/2019)
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• Natal Solidário - entrega de + de 400 fraldas geriátricas 
patrocinadas pela Prediativa - Gerenciamento Condominial à 

Associação Assistencial Zaira Mansur Sadek em Mauá 
(dezembro/2019).

• Dia do Aposentado (janeiro/2020)
Entrega do Estatuto do Idoso na estação do metrô
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• Dia Internacional da Mulher (março/2020)
Caminhada e piquenique no Parque do Ibirapuera

  

•  Dia de Doar (dezembro/2020)
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Um novo site institucional

O projeto de qualidade de vida para a 
população 60+ cresceu e hoje representa 
uma grande fatia das ações do IP, por isso 
fazia sentido um novo site institucional 
especialmente projetado para atender a esta 
crescente demanda. 

O www.institutopinheiro.org.br cumpre 
a função de apresentar o IP e os projetos 
que desenvolvemos. Além disso, pensando 
em manter o público 60+ bem informado, 
o novo site possui uma sessão de “DICAS E 
NOTÍCIAS” especialmente elaboradas para o 
público 60+;

Dica da Diversão

Foi aprovado para o próximo ano a atualização 
do portal cultural “Dica da Diversão” - www.
dicadiversao.com.br

O “Dica da Diversão” já divulgou mais de 100.000 
eventos culturais nas cidades de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Fortaleza, e para manter este mesmo pique, 
o site deverá passar por uma renovação e atualização 
de linguagem e de layout ainda no próximo ano.

IP nas Redes Sociais:

          @InstitutoPinheiro

          @institutopinheiro

          Instituto Pinheiro

Juntos, esses canais nas redes sociais 
alcançam milhares de pessoas mensalmente.   

Dica da Diversão nas Redes Sociais:

         @dicadadiversao

         @DicaFortaleza

         @DicaDaDiversaoRJ

         @dicadadiversao

         @dicadadiversao

7Instituto 
Pinheiro conectado
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8Dica da
Diversão

Saiba mais sobre o nosso portal cultural

O portal, criado em meados de 2010 em parceria 
com o Catraca Livre, tinha o objetivo de levar 
conteúdo cultural para as diversas regiões de São 
Paulo e estimular a produção cultural como forma de 
ocupação criativa da cidade e seus serviços gratuitos.

O “Dica” cresceu, e hoje atua na disseminação da 
agenda cultural de diversos sites de eventos em 
São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, e de diversas 
assessorias de imprensa que atuam como parceiros 
enviando eventos para divulgação. 

Hoje, o principal objetivo deste projeto é atender 
a crescente demanda de pessoas que buscam 
atividades sociais diversificadas nos últimos anos e 
assim facilitar a este público o acesso a informações 
ligadas à cultura e inclusão social. 

O Instituto Pinheiro acredita na cultura como fator 
fundamental na formação de um indivíduo, por 
isso desejamos ver nosso público como agentes 
potencializadores de produções culturais mais ricas, 
construtivas e prazerosas. 

Ao longo dos anos, atingimos mais de 280 
mil acessos ao portal “Dica da Diversão”. 
Somente entre 2019/2020, foram mais 
de 16 mil eventos postados no site, 
sendo que 11% destes eventos tiveram a 
entrada franca ou popular. 

Hoje, a equipe é composta em sua maioria 
por jovens formados pelo CAMP Pinheiros, 
que encontram no IP a oportunidade de 
estágio de um ano (o primeiro emprego 
formal para a maioria dos contratados). Para 
manter o portal sempre atualizado com o 
que há de mais recente em cultura, o “Dica 
da Diversão” conta com diversas assessorias 
de imprensa parceiras, que compartilham 
conosco suas programações - o que agrega a 
agenda cultural do “Dica”.
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Abrace esta causa 

O Instituto Pinheiro tem inspirado cada vez 
mais pessoas a se engajarem pela causa da 
Terceira Idade. 
Com isso, 2019 e 2020 foram anos bastante 
produtivos em ações que envolveram 
voluntários, tanto em ações pontuais, 
quanto em ações recorrentes. 

Encontramos no portal do “Atados” uma excelente 
ferramenta para recrutar voluntários realmente 
engajados com a causa, por isso estamos em contato 
com a equipe do “Atados” para criarmos algumas 
ações e até projetos especialmente focados no 
voluntariado ligado à causa da terceira idade durante 
o próximo ano. 

Somente para o Baile da Primavera foram mais de 
30 voluntários pontuais diretamente envolvidos 

com a realização do evento.

9
Voluntariado
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Além dos diversos voluntários em ações 
pontuais, também contamos com outros 
profissionais que abraçaram a causa conosco e 
ofereceram suas habilidades voluntariamente 
como “oficineiros” das oficinas de inclusão 
digital, corte e costura, crochê e tricô, tai chi 
chuan, prevenção de quedas e redator.

D. Olga - Voluntária de Prevenção de Quedas
Refugiada da África. Veio para o Brasil com 
o sonho de uma graduação em fisioterapia 

e assim o fez. Para o futuro, pretende 
retornar ao país de origem e levar seus novos 
conhecimentos para melhorar a vida de sua 

comunidade.

Você também é a favor de um envelhecimento de qualidade para 
todos os brasileiros?

Que tal somar conosco e ser um voluntário também?

    • Envie sua sugestão de voluntariado para:
contato@institutopinheiro.org.br
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Voluntários
Eles abraçaram a causa 

• Aline Eloisa Assad Silva

• Ana Carolina Lima de Sousa

• Ana Flávia Paula

• Ana Maria Signorelli

• Anna Paula Ricardo Mergulhão

• Antonio Carlos Gomes Marques

• Aryane Rosa da Costa

• Brou Olga Yavo

• Carlos Alberto Araújo Mendes

• Carolina Aguerre de Salles Penteado

• Claudio Tullio

• DJ Brito

• Elbio Carvalho dos Santos

• Elizabeth Ventura Julião

• Erika Emauely Souza Santos

• Fabiana Rocha da Silva

• Fabio Pinheiro de Mello

• Felype Antenor Silva

• Fernando Moreira

• Gabriel Pereira Silva

• Giulia Rubio Marin

• Hugo Alexandre Teodoro

• Jefferson de Paulo Abreu

• Jocilene Ribeiro dos Santos

• José Carlos S. Filho

• Juliana Reis de Souza Canuto

• Lilia Pereira Dias

• Liliane Fonseca

• Liliane Paes Segui

• Lin Kun Wei

• Marcel Neuman

• Maria Claudia Silveira

• Maria Cristina Silva Marques

• Maria de Lourdes Gaia de Moura

• Mariana Belvederesi de Oliveira

• Mariane Bagodi da Silva

• Marilene Ijanne do Vale

• Maurício Akamine

• Michele Santos da Cruz

• Monica Ferreira Fonseca

• Priscila Ribola

• Raiani da Silva Azevedo

• Rayssa Vitória

• Rennê Rodrigues

• Ricardo Domingues Pereira

• Ricardo Menezes

• Rosana da Silva Alvares Pereira

• Rosemari Otton

• Sandro Gilberto Marin

• Sara Beatriz da Silva Gomes

• Selma Lucia da Silva Cabral

• Senyse Fernandes Mendes

• Sidnéia de Oliveira Fratus

• Teresa Reiko Sugahara
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10
Edital IP 2020

Em janeiro de 2020, o Instituto Pinheiro levou a 
público seu primeiro edital, Edital de Chamamento 
01/2020 IP, para formalização de novas parcerias 
institucionais. Este instrumento foi criado devido 
a grande demanda chegada ao Instituto Pinheiro 
na busca de parceria que possibilite a expansão de 
atendimento aos idosos nas instituições solicitantes.

O Edital foi constituído em duas fases classificatórias, 
que consistiram em preenchimento, envio da ficha 
cadastral e entrega de documentações.

Devido à chegada da pandemia COVID -19, 
estamos em fase de readaptação, porem 
com as instituições já classificadas iremos 
promulgar o resultado em nossas redes 
sociais e formalizar mais 5 parcerias para o 
ano de 2021.
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11 Projeto
Movimento Virtual 60+

O projeto Movimento Virtual 60+ visa ofertar 
de forma remota as atividades (oficinas) 
anteriormente oferecidas pelo Instituto 
Pinheiro de forma presencial em 18 projetos 
parceiros no município de São Paulo. 
  
Devido à pandemia causada pelo COVID 19 e 
em respeito a esse momento de isolamento 
social, o projeto Movimento Virtual 60+ 
possibilitará de forma remota a retomada 
de diversas oficinas como pilates, memória, 
yoga, dança, padaria artesanal entre 
outras, elas serão de grande importância 
para auxiliar no fortalecimento de vínculos 
familiares, comunitários e principalmente 
incentivá - los a dar continuidade em suas 
atividades físicas e cognitivas que tanto 
ajudam na manutenção do bem estar e da 
saúde. 

Utilizando ferramentas como Whatsapp, Google 
Meet, You tube e Zoom, tornamos flexível a forma 
de acesso as oficinas oferecidas pelo Instituto 
Pinheiro aos idosos, possibilitando o atendimento 
a um maior número de idosos, público que neste 
momento está sofrendo as  maiores consequências. 

O principal objetivo é levar bem estar e tentar 
amenizar o sofrimento, ansiedade e outras 
adversidades causadas pelo isolamento social aos 
idosos. 
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Parceiros

ABRATI

CAEI Casa Verde

CEU Alvarenga

CEU Casa Blanca

ILPI Casa Verde

NCI Brás

NCI Castelinho

NCI MOPI

Pinheiro Adm de Imóveis

Associação Assistencial Montemorense

Casa de Simeão

CEU Caminho do Mar

CRI Norte

Liga Solidária

NCI Campo Limpo

NCI Heliópolis

NCI Nossa Senhora das Graças

Polo Cultural do Cambuci

Associação Casa dos Curumins

Centro de Apoio Dra. Izumi Watanabe

CEU Capão Redondo

Fundação Julita

NCI Azaléia

NCI Capão Redondo

NCI M’Boi Mirim

NCI Santa Lucia
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Apoiadores

ABRALE - Associação Brasileira de 
Linfoma e Leucemia

Elvis Cover (Bob Lee)

Instituto Flor Gentil NS - Síndico

Rugol Cosmetic

Atados

Equipe Obrigada

Leão - Contabilidade

Pizzaria e Eventos Capriccio

Seeds Consultoria

DJ Brito (@insta_djbrito)

Faculdade Anhanguera

Prediativa

Sinergia Farmácia e Manipulação
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12
Para o
futuro

O Instituto tem se aprofundado cada vez mais 
em causas relacionadas à pessoa idosa. O nosso 
propósito é dar escala a este projeto, levando o 
atendimento ao idoso a mais pessoas e mais locais, 
sempre com qualidade e transparência em todos os 
nossos passos. 

Nosso propósito é aumentar exponencialmente a 
nossa presença nas diversas regiões da cidade com 
a formação de novas parcerias. Isso certamente 
envolverá atrair ainda mais voluntários que abracem 
esta causa conosco. Para isso, projetos e parcerias 
especialmente focados no voluntariado estão sendo 
preparados para o ano de 2021.

Estamos planejando também diversas 
atrações para nossos idosos, como passeios 
em teatro, piqueniques, bailes e muito mais.

Na vertente cultural, nossa perspectiva é de 
encontrar novos parceiros que colaborem 
com a inserção de informações culturais 
em nosso portal “Dica Da Diversão” e assim 
potencializar o alcance da plataforma. 

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

Instituto Pinheiro 
contato@institutopinheiro.org.br
(11) 5576-6643

Descubra os nossos planos para o futuro
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(11) 5576-6643

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


