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PALAVRA DO
PRESIDENTE

Aqui no Instituto Presbiteriano Pira Vivo, este
ano e os seguintes, nosso desejo é ver o
crescimento de nossas crianças, adolescentes
e familiares, através do conhecimento
cultural, educacional e profissional. 
Mostrar que todos são capazes e que o
presente nos reserva um futuro cheio de
esperanças! 
Agradecemos a todos que nos tem dado o
suporte necessário para que possamos
crescer e desenvolver um trabalho
transparente e efetivo. E deixo o convite aos
que nos leem, faça parte dessa mudança em
nossa região.

WESLEY SIQUEIRA
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PALAVRA DO
GESTOR

O ano de 2021 foi de muita movimentação
para o Instituto Presbiteriano Pira Vivo,
demos início a um grande desafio de
profissionalizar as famílias com projeto na
área de corte e costura visando geração de
renda e sustentabilidade, uma alimentação
saudável através da hidroponia em parceria
com Social Carisma e Stop Hunger.
Implantamos também em parceria com a
empresa Henkel modernas salas com
tecnologia para o estudo de Inglês, libras,
bateria, teclado e espaço de atendimento
fisioterapêutico das crianças a partir de 12
anos. 
Queremos cada vez mais trabalhar com
responsabilidade, transparência e o
compromisso de transformar realidades.

GLEDSON BASSAN

2



PALAVRA DO
CONSELHEIRO

O nosso foco no Pira Vivo é transformar os
recursos financeiros recebidos em serviços para
todos aqueles que se aproximam de nós com
uma necessidade que se enquadre em nossas
atividades.
Sabemos que dessa forma seremos um canal
utilizado na ajuda do reestabelecimento da
dignidade e autoestima das pessoas que vivem
na comunidade na qual estamos inseridos. Esse
relatório expressa a nossa total transparência e
reconhecimento da importância em
administrarmos de forma consciente os valores
arrecadados. Por isso, temos orgulho em
apresentá-lo, pois também representa uma
demonstração de respeito e gratidão a todas as
pessoas e instituições que no ano de 2021
acreditaram em nós através da suas
contribuições.
Em 2022 continuaremos sonhando e
planejando juntamente com todos que
acreditam em nossa instituição.
Muito obrigado por acreditarem em nosso
trabalho!

ORLANDO DE OLIVEIRA
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ADMINISTRAÇÃO
ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADULTOS
ASSISTENTE SOCIAL
CONSELHEIRO
COORDENADORA PEDAGÓGICA
COZINHEIRA
DESIGNER 
EDUCADOR DE PERCUSSÃO
EDUCADOR DE VIOLÃO
EDUCADORA DE INGLÊS
EDUCADORA DE LIBRAS
EDUCADORA DE TECLADO
FINANCEIRO
FISIOTERAPEUTA 
GERENTE DO BAZAR
GESTOR DO PROJETO
MOTORISTA
PORTARIA
PRESIDENTE DE HONRA 
PRESIDENTE VOLUNTÁRIO
PROFESSORA DE COSTURA
PSICÓLOGA E ARTETERAPEUTA VOLUNTÁRIA
SECRETÁRIO
VICE PRESIDENTE

QUEM FAZ O 
PROJETO PIRA VIVO?

ISABELLA BERTI
MÁRCIA OLIVEIRA

LEIA LEITE
ORLANDO OLIVEIRA

NATALIA NEVES
MAURA NEVES

ÁLEC OPER
DANILO HENRIQUE DA SILVA

IGOR BERTI
NATALIA NEVES
LEIA LEITE

ERICA FRANCO
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MARCELO OLIVEIRA
HELOISA OLIVEIRA

THIAGO KANO
GLEDSON BASSAN

ELIAS SILVA
RODRIGO FICHER

GUILHERME QUEIROZ
WESLEY SIQUEIRA
TEREZINHA FÉLIX

MÔNICA GARCIA
JAIRO CAMILO

DOUGLAS PASSOS

https://www.institutopresbiterianopiravivo.org/nosso-time/detalhe.asp?time=5


QUEM SOMOS NÓS?
O Instituto Presbiteriano Pira Vivo é uma organização não governamental
sem fins lucrativos que desenvolve programas na área da educação, tendo
como público alvo adolescentes e jovens. 
Atuando há 12 anos e a menos de 500 metros de uma das maiores favelas
da cidade de Osasco - a comunidade do Flamenguinho, região de grande
vulnerabilidade Social – oferece cursos de Inglês, Libras, Violão, Teclado,
Bateria, Alfabetização de Adultos, Reforço Escolar, Curso Popular Pré-
vestibular, Hidroponia. Além disso, para as mães dos alunos, oferece-se
Aulas de Corte e Costura; mediante cenário de Pandemia, iniciou-se
Atendimento Fisioterapêutico e de Saúde da Memória para a terceira
idade da nossa comunidade, sendo essa, a primeira atuação na área da
saúde! Em parceria com as escolas da região, pretende-se ampliar o alcance
do Instituto, a fim de proporcionar mais oportunidades aos jovens assistidos.

5



PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS

Contribuir para a formação educacional e
cultural de crianças, adolescentes, melhor
idade e suas famílias, visando sua autonomia
na transformação de suas realidades

MISSÃO

Ser referência de uma organização cristã e
social, através da promoção da igualdade de
oportunidade, permitindo que cada criança,
adolescente, adulto e idoso possam alcançar o
seu desenvolvimento, integração pessoal/ social
e autonomia.

VISÃO

É com a formação e o crescimento das
crianças, adolescentes e suas famílias,
buscando o desenvolvimento integral e
sustentável.

COMPROMISSO
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ESTAMOS LOCALIZADOS NO
MUNINCÍPIO DE OSASCO, 

e atendemos os bairros de Jardim
Piratininga, Canaã, Santa Cecília,
Rochdale, Jardim Aliança. Estes
bairros, como a maior parte das
periferias de São Paulo, tem como
características a falta de saneamento
básico, condições precárias de
moradia e alto índice de desemprego.
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APOIADORES E 
PATROCINADORES

O apoio de nossos parceiros é
vital para a realização de
nossos programas, ações e
manutenção da organização.
Agradecemos a confiança e
colaboração, pois juntos
conseguimos fazer a diferença
em muitas vidas! 
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NOSSOS PROGRAMAS

ALFABETIZAÇÃO DE  CRIANÇAS E ADULTOS

As aulas de alfabetização são uma maneira que
encontramos de minimizar os danos educacionais
causados pela pandemia ou pela inoportunidade de
estudos. Elaborada de forma lúdica, individualizada
e eficiente.

CORTE E COSTURA

Um curso com ótimos materiais e muita prática de
corte e costura fornecido as mulheres da

comunidade. Oportunidade de desenvolver novas
habilidades e descobrir uma nova vocação .

PIRA ENGLISH
 

Curso de inglês para jovens e adolescentes.
Aprendendo uma das línguas mais importantes no
mercado de trabalho de forma divertida e com
muita prática.

PIRA FISIO
 

Promoção a saúde e qualidade de vida!
Atendimento fisioterapêutico para pessoas de todas

as faixas  etárias, garantindo a recuperação da
saúde, reabilitação e melhora da qualidade de vida.
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NOSSOS PROGRAMAS

PIRA HIDROPONIA
 Alimentação saudável e acessível.

Uma estratégia sustentável para promover uma
alimentação para as famílias alcançadas pelo
projetos.

PIRA LIBRAS
 

Falando com as mãos e gerando igualdade!
Curso de linguagem brasileira de sinais respeitando

a necessidade de inclusão de todos.

PIRA SOLIDÁRIO
 

Alimentação para todos!
Através do apoio de nossos parceiros, foi possível
atender e alimentar famílias necessitadas com
cestas básicas e alimentação pass. 

PIRA SOM
 

Música transformando vidas!
Ensino de teclado, violão e bateria acessível a
todos. Oportunidade de criar disciplina, de se

apaixonar pela música e pela arte.
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A LOJA PIRA VIVO
Em 2021, foi inaugurada, em parceria com o Instituto C&A e mentoria da
Social Carisma, nossa loja de roupas PiraVivo. Esse espaço que tanto
valorizamos tem todo valor arrecadado revertido para o sustentar nosso
projeto, tudo o que vendemos vira ação social! 

11



UNIFORME E
MATERIAL EDUCATIVO

Temos orgulho de fornecer gratuitamente material didático e
uniformes confeccionados no próprio instituto para nossos alunos,
promovendo assim maior qualidade e segurança no ensino!
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NOVAS INSTALAÇÕES
Em 2021 tivemos o desafio e privilégio de ampliar nossas
instalações para um melhor atendimento à nossa comunidade.
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AÇÕES DE 2021
INVERNO SEM FRIO E SEM FOME 
ENTREGA DE COBERTORES E MARMITEX NO INVERNO

CAPACITAÇÃO DE HIDROPONIA
CURSO QUE CAPACITOU MAIS DE X PESSOAS A DESESNVOLVER SUA
HORTA HIDROPÔNICA

MÚSICA PARA TODOS
DOAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS ALUNOS DO PROJETO
PIRA SOM

NATAL SOLIDÁRIO 
ENTREGA DE CESTAS E KITS DE NATAL

DIA DAS CRIANÇAS 
ENTREGA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS DA
COMUNIDADE

VESTINDO A COMUNIDADE INFANTIL
DOAÇÃO DE ROUPAS PARA CRIANÇAS DA COMUNIDADE
FLAMENGUINHO

PARCERIA SODEXO/ STOP HUNGER
ENTREGA VALES ALIMENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE

PSICÓLOGA PARA A COMUNIDADE
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRATUITO 

ANO SOLIDÁRIO
ENTREGA DE MAIS DE MIL CESTAS BÁSICAS AO LONGO DO ANO
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AUDIÇÃO2021
Colhendo frutos do nosso trabalho!
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BALANÇO FINANCEIRO
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TOTAL DE RECEITAS

DESCRITIVO DESPESAS



ESTATUTO
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SIGA NOSSAS
Assim você pode acompanhar de perto nossos trabalhos!

REDES SOCIAIS

@piravivo

/projetopiravivo

institutopresbiterianopiravivo.org/
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