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Palavra do Presidente
MENSAGEM DA LIDERANÇA

Todos os anos são muito importantes nas nossas vidas, 2017 não seria diferente. Neste ano, após
dois mandatos ocorreu a sucessão da presidência do Instituto, com a saída de sua co-fundadora e primeira
presidente, Sra. Maria de Fátima Campos da Costa, que esteve na função desde o final de 2009. Nossos
agradecimentos pelo legado que nos deixou. Continuamos cuidando do terreno preparado e sobre ele
semeamos novas sementes.
Depois de décadas atuando como executivo em atividades de contabilidade e finanças, foi com grande
prazer e emoção que aceitei o desafio de assumir a presidência do Instituto, por quem já nutria profunda
admiração. Não sabia, no entanto, que essa causa fosse tão envolvente e gratificante. A cada dia aprendo um
pouco mais sobre o ser humano, aqui em sua forma mais nobre de representação: a criança e o jovem, futuro
de nosso país.
Elaboramos um plano estratégico para 3 anos, chamado Projeto 2020, que tem como pontos principais:
- Concentrar os esforços do Instituto Cacau Show prioritariamente no município de Itapevi;
- Ampliar e reforçar a oferta de programas a nossos assistidos com o objetivo de melhor prepará-los como
pessoas e aumentar suas possibilidades no mercado de trabalho;
- Firmar parcerias com a administração municipal e estadual no sentido de podermos estender nossa atuação
em espaços públicos, preferencialmente escolas, de modo que a atuação do Instituto seja ampliada com a
execução de projetos nas periferias do município;
- Multiplicar por 3 o número de assistidos nos próximos 3 anos.
Diversas melhorias foram efetuadas em nossa sede, como o fechamento do pátio, criação de uma
mini horta para desenvolvimento de atividades voltadas para a educação ambiental e melhoria nos espaços
dedicados às nossas oficinas.
A partir das diversas atividades já desenvolvidas em áreas relacionadas à música, em 2017 apoiamos
a criação de uma banda, formada por educandos de percussão, violão, canto e dança, que só nos tem dado
alegrias.
Tornamos realidade a parceria com o Instituto Tomie Ohtake, a partir da qual introduzimos o curso de
fotografia com grande sucesso.
Em 2018 contaremos com o aumento de nossa capacidade física instalada, com a disponibilização de
8 novas salas no Complexo Intensidade, novas instalações da Cacau Show, o que significa 400 novas vagas.
Uma nova liderança na Gerência Executiva e a contratação de novos educadores virá logo no início do ano.
Pela primeira vez o Instituto teve suas demonstrações financeiras auditadas. Esse trabalho contemplou
o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e será mantido para os próximos anos.
Em novembro de 2017, o Instituto recebeu o Prêmio TOP de Sustentabilidade 2017, organizado pela
ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, o que muito nos orgulhou.
Agradecemos a todos os colaboradores do Instituto
pela dedicação e comprometimento com a causa em que
acreditamos.
Pessoalmente agradeço profundamente a grande
incentivadora dessa obra, presente desde o início das
atividades do Instituto, minha parceira e colaboradora
MAIOR por quem tenho um enorme carinho e admiração,
Ângela Costa, nossa vice-presidente.

Clóvis Ailton Madeira
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Presidente
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Quem somos
O Instituto Cacau Show é uma organização sem fins lucrativos de interesse público, fundada em
24 de Dezembro de 2009, como expressão do Presidente da Empresa Cacau Show “Alexandre Costa”, de
institucionalizar sua política de investimento social.

Para crianças de 06 a 13 anos, o Instituto oferece oficinas esportivas como: capoeira, dança e jogos;
oficinas culturais: canto, violão e percussão e oficinas educacionais: apoio e leitura viva, as crianças têm a
possibilidade de desenvolver novas habilidades e aprimorar seus conhecimentos tornando-se cidadãos mais
participativos e críticos, podendo assim, transformar através da educação, sua própria realidade.
Para os adolescentes entre 14 e 17 anos oferecemos o projeto Inspire Jovem, que tem o objetivo de
complementar os conhecimentos escolares, desenvolver cidadania, saúde e atualidades, melhorando as
possibilidades de ingresso no mercado de trabalho, valorizando sua própria história e a participação ativa na
sociedade.
Recentemente o Instituto ampliou sua atuação visando o atendimento do jovem que precisa ser
introduzido no mercado de trabalho através do Jovem Aprendiz, programa de caráter social que é uma
exigência legal para empresas a partir de médio porte - o Instituto realizou o credenciamento para desenvolver
essa atividade.
Todas nossas oficinas prezam o desenvolvimento integral do educando valorizando autonomia,
criticidade, diálogo, empatia e tolerância estimulando a argumentação e reflexão.

Onde estamos
O Instituto oferece oficinas educacionais, culturais e esportivas para crianças e adolescentes, na faixa
etária de 06 a 17 anos, , com vulnerabilidade social, que estejam matriculados na rede pública de ensino.
Constituído com a finalidade de oferecer serviços, programas e projetos de proteção básica aos
direitos fundamentais da criança e adolescente, além de apoio familiar, através de ações socioassistenciais,
desenvolvidas por meio atividades e oficinas educacionais, culturais, esportivas e ambientais, com a utilização
de técnicas pedagógicas apoiadas em meios lúdicos.
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Itapevi é um município da Microrregião de Osasco, situado na Região Metropolitana de São Paulo, no
estado de São Paulo. No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 94,34%, em 2010.
No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental
é de 89,35%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 67,75%; e a
proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 47,64%.
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Oficinas desenvolvidas

Carnaval

2017

Adoçando a Vida

Galera Show

Aprender (Educação de Adultos)

Informática

Banda Geração Show

#InspireJovem

Brincando com os Ritmos

Jogos de Tabuleiro

Brincando e Aprendendo

Leitura Viva

Capoeira

Preparando o Jovem para o Futuro

Coral

Retratos da Música

Desenvolvimento Sustentável

Shekinah Company (Hip Hop, Ballet e Jazz)

Expressão em Cena

Street Dance

Fast Work Parque Imperial (Informática)

Violão

Futsal

Eventos

Formar e Planejar
Formar e Planejar é o Programa de Capacitação e Formação Continuada em serviço, promovido pela
equipe gestora do Instituto Cacau Show (ICS) para os colaboradores de todas as áreas de atuação. Nessa
ocasião é feita a construção dos planejamentos de todas as Oficinas.
Com assuntos pontuais e de igual relevância, as Paradas Técnicas foram implementadas em 2017
com o objetivo de alinhar toda equipe do ICS com informações atualizadas sobre ações e programas em
andamento, orientações contábeis e palestras informativas com diferentes focos.
No primeiro semestre do ano foram realizadas duas etapas.
No dia 25 de março,
na estreia do programa,
tivemos a apresentação do
novo presidente do Instituto
Cacau Show, Clóvis Madeira,
além de um bate papo muito
interessante com Alexandre
Costa sobre as inovações do
Vale do Silício.
Nosso
parceiro,
Instituto
Tomie
Ohtake,
também fez parte do circuito
cultural promovido pelo ICS
para a sua equipe. Em julho,
tivemos a oportunidade de
conhecer a exposição “OSSO” e
participar do ateliê de debates
e artes;
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Não há quem resista à esta deliciosa festa! Carnaval é tradição, alegria, cultura e muita música!
No Instituto não foi diferente. No polo Cacau, os alunos das Oficinas Galera Show e Coral,
protagonizaram um verdadeiro baile de carnaval, ao som das boas e velhas “Marchinhas Carnavalescas”. O
pátio se transformou num grande salão e aí não há quem consiga ficar parado no lugar!
Na Oficina Brincando com os ritmos, no polo Léa Rosenberg, a animação foi geral, sem contar com as
fantasias e adereços que arrasaram!

No polo Betânia, foram os alunos da Oficina Coral que animaram a festa numa apresentação muito
empolgante, que levou todos os alunos presentes a se fantasiar e entrar de vez na alegria!

Renovação de Registro no CMDCA
Em 2017 o Instituto Cacau Show obteve a renovação do cadastro no Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente – CMDCA de Itapevi/SP. Esse certificado é um dos pré-requisitos para exercer a qualificação
de Jovens Aprendizes

Workshop de Dança projeto Brincando e Aprendendo
A Oficina Brincando e Aprendendo preparou uma programação muito especial no mês de fevereiro –
um workshop de Dança pra lá de animado. Os alunos puderam aprender um pouco sobre os ritmos Sertanejo
– já bem conhecido dos jovens, e o Rockabilly, um dos primeiros subgêneros do rock and roll que surgiu na
década de 1950. Com o intuito de trazer
novas experiências, a proposta da dança
veio para ajudar no desenvolvimento
e crescimento do aluno em diferentes
aspectos. Ao vivenciar estas novas
experiências os alunos tiveram a
oportunidade de conhecer o seu próprio
corpo, a importância do toque e o
respeito ao corpo do outro. O evento
foi um sucesso, teve a participação
geral dos alunos e dos Instrutores, com
duração de 4 horas de muita dança,
alegria e diversão.
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EXPOSIÇÃO DO CURSO DE FOTOGRAFIA

Visita do Kobra no ICS

O Curso de Fotografia para Jovens é realizado em parceria
com o Instituto Tomie Ohtake e atende jovens com idades entre 13
e 17 anos. Neste curso, a fotografia é abordada como ferramenta de
expressão individual e coletiva, de compreensão de identidades e,
principalmente, como uma forma de olhar para a cidade e o espaço
habitado.Por meio da apresentação de diferentes instrumentos e
suportes fotográficos, bem como de trabalhos de fotógrafos e artistas
relevantes para os interesses levantados pelo grupo e a experimentação
de técnicas híbridas de produção de imagem, são discutidos conceitos
relacionados ao espaço urbano e ao acesso à cultura.

Eduardo Kobra é fera no grafite! Possui dezenas de obras no Brasil e no exterior. Ele esteve presente
na Convenção Nacional da Cacau Show e nos contou um pouco da sua trajetória! Junto com Alexandre,
apresentaram o desenho que, na época, ainda seria grafitado no paredão da nova fábrica da Cacau às margens
da Rodovia Castelo Branco, superando o seu próprio recorde mundial, grafitando um espaço de 151 metros
de comprimento e 29 metros de altura.

E para nossa grata surpresa, no dia 08 de março, recebemos a visita dele, que fez questão de conhecer o
trabalho desenvolvido na sede do Instituto Cacau Show, conversando com os alunos e atendendo gentilmente
a todos os pedidos de fotos.

Encontro com as Famílias
Foram dois momentos muito especiais, onde as famílias dos nossos alunos foram convidadas a
se aproximar um pouco mais da rotina deles, conhecendo sua participação nas atividades durante sua
permanência dentro do Instituto Cacau Show.
Como uma nova dinâmica, neste encontro os familiares puderam constatar, através de depoimentos
e apresentações dos alunos, a construção do trabalho desenvolvido diariamente nas Oficinas do Instituto
Cacau Show.
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Amistoso de Futsal
No dia 24 de março realizamos no polo Cacau um encontro especial entre os alunos da Oficina de
Futsal da sede e os alunos da Oficina Brincando e Aprendendo do polo Betânia. Neste encontro, os alunos
puderam trocar experiências, rever os amigos e, é claro, jogar futsal! Os jogos amistosos aconteceram nos
dois períodos, manhã e tarde, com a participação de 70 alunos de ambos polos. Muitos gols, jogadas, torcidas
e principalmente respeito e reconhecimento entre alunos e instrutores.
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Atividades de Páscoa

Mudança de Marca

A Páscoa teve um sabor bem especial para todos os alunos que frequentam as Oficinas do Instituto
Cacau Show. Foram realizadas diversas propostas de atividades em todos os polos e oficinas, que trataram
do tema sob diferentes prismas. Atividades motoras, cognitivas e artísticas agitaram a semana da Páscoa e
promoveram momentos de aprendizagem e cooperação! Além de todas estas atividades, através do Instituto
Cacau Show, nesta Páscoa foram doados mais de 200 mil ovos de chocolate da Cacau Show para diversas
instituições por todo Brasil.

Para acompanhar uma nova fase, o Instituto Cacau Show passou a ter uma nova marca. Ela foi
desenvolvida por Rafael Altavista, Diretor de Criação da Cacau Show em abril. A nova logomarca tem como
cores principais o verde e o marrom e traz como um dos elementos o logo da Cacau Show. Com menos

Vivência de Judô- Brincando e Aprendendo
Faz parte do conteúdo das aulas de esporte da Oficina Brincando e Aprendendo - turma 2, conceitos e
conteúdos básicos de algumas das principais Lutas conhecidas e com considerável público praticante no Brasil
e no mundo, como o Kung Fu, a Capoeira, o Karatê e o Judô. As atividades contemplaram jogos de oposição,
características e golpes específicos de cada modalidade. Para o Judô, tivemos a presença da convidada Erica
Hashimoto, atleta judoca e profissional da Educação Física, que compartilhou sua experiência com os alunos
do polo Betânia, abordando contexto histórico, a modalidade nos Jogos Olímpicos, regras oficiais e a prática
com jogos envolvendo projeções, quedas e pegadas fundamentos básicos.
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informções, a marca se torna mais clara e legível.

Torneio de Futsal
Nos dias 19 e 20 de maio, realizamos mais uma edição do Torneio de futsal no Instituto Cacau Show.
O evento contou com a participação de quase 90 adolescentes entre 11 e 17 anos, alunos da Oficina
de Futsal do ICS e equipes convidadas da cidade de Itapevi/SP, Águia de Ouro e Força Jovem.
O sistema de disputa e chaveamento permitiu que os alunos participassem de um maior número de
jogos, realizados em dois dias, estimulando a prática e valorizando a participação de cada um. Sucesso total!
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Visita à Exposição Yoko Ono (Instituto Tomie Ohtake)

Festividades Juninas
Foram dias de muita alegria e tradição! Em todos os polos onde o ICS está presente, em São Paulo
e em Pernambuco, as festividades juninas agitaram a programação que contou com brincadeiras típicas,
correio elegante, concurso ´Mister Caipira’ e é claro, a tradicional quadrilha com direito a casório e tudo!! Para
encerrar com chave de ouro, tivemos a presença da querida Ana Vilela, que esteve na sede do ICS e agitou a
galera com sua simpatia e simplicidade!

Com o apoio do Instituto Tomie Ohtake, os alunos das Oficinas Retratos da Música, Expressão em
Cena e Street Dance do Instituto Cacau Show visitaram, no dia 23 de maio, a exposição “O céu ainda é azul,
você sabe...” com obras de arte de Yoko Ono. Uma obra que, segundo especialistas, resiste a classificações e
é marcada pelo experimentalismo, artista de vanguarda que propõe um novo tipo de relacionamento com os
espectadores, convidando-os a desempenhar um papel ativo em sua criação. E foi desta maneira, interativa,
que os nossos alunos puderam ampliar seus conhecimentos artísticos através desta oportunidade singular,
que ainda lhes proporcionou a participação numa belíssima contação de história inspirada na vida da artista!

Novo Site
Nosso novo site foi lançado em maio de 2017 e desenvolvido pela agência Lew’Lara.
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Temporada de Férias
O período de férias é o momento no qual encerramos o semestre
com muita alegria e orgulho, diferentes atividades lúdicas aconteceram
nos polos Cacau, Betânia e Léa, como: Gincanas, Paintball, Cinepipoca,
Culinária, Caça Peças na informática, Viagem Virtual, Oficina de Quilling,
Esculturas com bexigas, Just Dance, mosaico gigante, trabalhando a
educação com alegria e diversão, proporcionar novas experiências
corporais, socialização e muita diversão.
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Keep on Dancin – Oficina Street Dance

Exposição de Arte da oficina Expressão em Cena

No dia 14 de julho o Instituto Cacau Show participou novamente da mostra de dança organizada
pelo Projeto Shekinah Company, Keep On Dancin’ - 2ª edição, com a turma de Ensaio de Street. O evento
aconteceu no Teatro de Barueri/SP com apresentações de diversas modalidades, dentre elas: Hip-Hop, Jazz,
Ballet, Sapateado, Street Jazz e muito mais.

Os alunos da Oficina Expressão em Cena reuniram todos os trabalhos produzidos ao longo do primeiro
semestre e organizaram, com a ajuda e orientação da Instrutora Vaneza e da Auxiliar Marcilene, uma linda
exposição! Foi um momento muito importante para os nossos artistas mirins, pois apresentar e receber as
críticas dos apreciadores não é moleza!!!! Mas este desafio foi superado com muito bom humor e propriedade
nas informações expostas pelos alunos! Todo trabalho e estudo sobre artes se iniciou pelas obras “Rupestres”
representando a idade pré-histórica, as “Esculturas em gesso e argila” representando a Antiguidade passando
por “Mosaicos, dobraduras e colagens” representando a idade moderna e finalmente chegamos a releitura
das obras de arte da idade contemporânea. Foi uma verdadeira viagem pelo mundo fascinante das artes!!!

Os nossos alunos emocionaram o público e se emocionaram ao apresentar com muita categoria, a
coreografia Street com a Instrutora Juliana.

Intercâmbio Léa Rosenberg e Cacau
A conscientização da sociedade em relação à deficiência vem sendo modificada ao longo dos anos. O
isolamento e a ideia “seres não capazes” deu espaço aos grupos de estudo de organização civil e acadêmica,
atividades de socialização e a condição de “ser” “humano” para os portadores de deficiência! De encontro
a estes movimentos, os educadores dos polos Cacau e Léa Rosenberg (parceiro do Instituto Cacau Show,
especialista no atendimento de pessoas com deficiência em Carapicuíba-SP), prepararam um intercâmbio
esportivo-cultural entre seus alunos! O evento aconteceu no dia 13 de setembro, cheio de atividades
divertidas: na aula de Informática, os jogos educativos - interativos da plataforma Matific foram a atração!!!

1ª Feira das profissões (Despertar para o futuro – Jovens
Aprendizes)
1ª Feira de Profissões realizada pelos Jovens Aprendizes do Instituto Cacau Show para os adolescentes
pertencentes à Oficina Brincando e Aprendendo, polo Cacau. Foram criados 8 estações: Profissões, Quiz,
Teatro, Cursos e Faculdades, Teste vocacional, Palestra e Dinâmica. Na área de Profissões foram explicadas
oito diferentes áreas do mundo acadêmico e profissional, explicaram as diferentes possibilidades de carreira,
e o que elas abrangem. No Quiz foram feitas perguntas sobre o mercado de trabalho e profissões. Além disso
mostraram cursos gratuitos na região para dar aquele “up” no seu currículo, teste vocacional, palestras e
dinâmicas. Sensacional o trabalho desenvolvido!
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Na aula de Apoio Pedagógico, os alunos construíram o “Mural dos Sentimentos” com belíssimas
ilustrações feitas por eles, e para coroar, todos os alunos suaram a camiseta no “Circuito Funcional” com a
galera do Esporte, e como se não bastasse, os alunos do Léa prepararam uma linda apresentação de Dança
para fechar com chave de ouro o evento! Os objetivos do Intercâmbio foram plenamente alcançados! Alunos
interagindo, ajudando, sendo ajudado e
principalmente, reconhecendo e aceitando
as diferenças, seja ela qual for! Despertando
em cada participante o compromisso de
conviver e respeitar sem distinção. Garantir a
inclusão social de deficientes físicos e mentais
no mundo de hoje é responsabilidade da
sociedade, um desafio diário, de promoção de
oportunidades e conscientização das pessoas
para o convívio natural com a diversidade, de
puro e simples RESPEITO!
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Oficina Desenvolvimento Sustentável - Horta no ICS

Festival de Capoeira

A turma da Oficina de Desenvolvimento Sustentável participou do Projeto Horta no ICS, com o plantio
de diferentes mudas, cenoura, beterraba, alface, ervas/temperos e couve. Acompanharam o processo de
regar, o período de colheita e a produção orgânica. Reforçamos a importância da qualidade nutricional e os
riscos das substâncias químicas utilizadas como fertilizantes!

O ICS através de muito estudo e pesquisas com base nos jogos regionais de Capoeira, atuando como
competição a nível profissional, conseguimos adaptar as regras e o andamento do evento para crianças e
jovens. A competição é baseada na arte do Jogo da Capoeira e não na luta, tendo como pilar o “Fair Play”(jogo
Limpo) respeitando os fundamentos básicos e específicos da modalidade assim como ginga, defesas, ataques
e acrobacias.
Durante o mês de setembro foi realizada a colheita, com muita alegria e dedicação, desenvolvendo nos
alunos os dois principais fatores de preservação da natureza - o afetivo (preservação por afinidade, preservam
porque gostam) e o cognitivo (preservam porque conhecem o projeto horta), estimulando a mudança prática
de atitude e a formação de novos hábitos . Agradecemos o carinho e atenção Tamyris Guimarães do Meio
Ambiente da CS!

A organização contou com instituições convidadas (atletas) e pais dos alunos. Foram definidos
regulamento, sistema de pontuação, arbitragem, credenciamento dos atletas, abertura com Hino Nacional
e premiação com medalhas, troféus e certificados. Através dessa iniciativa, promovemos a disseminação da
cultura da Capoeira, que pode atuar nos vários aspectos do ser humano complexo e integral. Sucesso total
com a novidade do 1º Festival de Capoeira no ICS.

Festival de Talentos ICS

MegaStore

No período de 16 a 20 de outubro realizaremos o I Festival de Talentos do ICS! O evento teve o objetivo
de valorizar a arte, a música, a dança, o movimento, o teatro e a literatura, reforçando a importância da
educação e o trabalho interdisciplinar! Com participação das oficinas, tivemos belíssimas apresentações e os
vencedores se apresentaram na Festa de Encerramento do ICS.
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O lançamento da MegaStore Cacau Show foi feito Novembro/2017 com a participação da Banda
Geração Show.													
Com capacidade para receber mil pessoas por dia, a megaloja terá todo o seu lucro destinado para o
Instituto Cacau Show.
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Visita Prefeito Itapevi

Homenagem Alexandre Costa

O Prefeito de Itapevi, Igor Soares visitou o Instituto Cacau Show em novembro juntamente com a sua
equipe.

Comemoramos o aniversário do Presidente da Cacau Show Alexandre Costa com uma linda
apresentação da música - Tempo Perdido “Legião Urbana” com os alunos das oficinas Coral e Street. Também
foi presenteado com um lindo nicho e uma cesta de hortaliças colhidas na horta do Instituto pelos alunos da
oficina de Desenvolvimento Sustentável, uma semana com muita dança música e alegria!!!

Prêmio de Sustentabilidade ADVB

Exames Médicos e Palestras - Dra. Sielene Lauria
Pelo terceiro ano consecutivo a Dra. Sielene Lauria realizou os exames médicos de todos os alunos
participantes dos projetos/oficinas com muita atenção e dedicação. E no mês de agosto promoveu
Palestras de Higiene Bucal e Corporal com temas mais específicos como Gravidez na Adolescência, Métodos
Contraceptivos, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Puberdade e Hormônios para nossos adolescentes
com o objetivo de informar e orientar.
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Um dos objetivos do Instituto Cacau Show é desenvolver ações que incentivem a conscientização sobre
a importância da sustentabilidade, para isso precisa contar com o envolvimento de todos, principalmente
dos seus alunos. É essencial que os alunos abracem a causa e compreendam que vencer o desafio vai muito
além de conseguir investimentos para o desenvolvimento de projetos sustentáveis da nossa instituição, pois
se volta, sobretudo, para uma questão mundial, que é a conscientização. Juntos podemos ir mais longe”,
explica o presidente do Instituto Cacau Show, Clóvis Madeira.
Nosso sentimento de realização se dá através da melhoria observada pela evolução educacional e
cultural das crianças e jovens que atendemos. Esse é o nosso maior prêmio. No entanto, ver nossa atuação ser
reconhecida por uma entidade externa, independente, tradicional e séria como a ADVB® nos deixou muito
orgulhosos e mais estimulados ainda, para continuar nossa missão com mais determinação. Sentimos-nos
desafiados a “subir a régua”. Agradecemos essa honra.
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Festa de Encerramento
Nos dias 13 e 14 de dezembro, realizamos na sede ICS as Festas de Encerramento para o polo Cacau e
Betânia de todos os Projetos/Oficinas, com programações intensas, diversificadas e muito divertidas.

Projetos Sociais Apoiados em 2017

A abertura da festa contou com uma apresentação de dança muito especial com a participação de toda
equipe do Instituto Cacau Show, para os nossos alunos que foram ao delírio. Também tivemos participação
de tirar o fôlego com as cantoras Kell Smith, Ana Vilela, o Presidente da Cacau Show, Alexandre Costa, Banda
Geração Show (ICS) e diversas apresentações dos ganhadores do Festival de talentos das oficinas Coral e
Street Dance. O evento contou com brinquedos infláveis, comidas e muita diversão, finalizando o ano repleto
de alegrias e conquistas.

Natal do Bem
O Instituto Cacau Show teve a honra de ser uma das entidades beneficiadas pela 15ª edição do Natal
do Bem, iniciativa do Lide e do Lide Solidariedade. O Natal do Bem é considerado o terceiro maior evento
beneficente do Brasil e tem como objetivo arrecadar recursos para organizações sociais.

Novas Parcerias em 2017
Tomie Ohtake

Participação na grade do projeto #InspireJovem com a oficina de fotografia.

Instituto SER +
Parceria no programa Despertar para o Futuro – formação de Jovens Aprendizes.

Palavra Cantada
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Participação do Maestro Eduardo com as oficinas de Coral e Musicalização do ICS para apresentações
internas e externas em parceria com a Cacau Show.
Em novembro os alunos do ICS e o Coral do Palavra Cantada realizaram uma linda apresentação na
Livraria Cultura do Conjunto Nacional.
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Projeto Aprender – Instituto Cacau Show & Pueri Domus

Banda Show - Geração Show

O projeto Aprender é uma projeto social da Escola Pueri Domus, no qual, alunos, ex-alunos e professores
atuam como educadores voluntários na educação de adultos.

O Aprender busca não só ensinar a leitura de palavras , mas também a leitura do mundo. Esse projeto
acontece de segunda a quarta feira das 18h00 às 20h00 no Instituto Cacau Show.
Para fechar as atividades do ano em ritmo de festas a equipe do Pueris Domus visitaram o Complexo
Intensidade da Cacau Show.

Inovações

Programa Despertar para o Futuro
Parceria com Instituto Ser + que preparou o ICS para seu um órgão creditador e formador de aprendizes.
Uma fonte de formação de jovens que, além de atender a demanda da fábrica da Cacau Show, também
atenderá as empresas da região.
Desta forma, o Instituto abre uma nova frente (maravilhosa) de atuação, se capacita e profissionaliza
para ser um local que formação de jovens aprendizes, com o objetivo de inseri-los no mercado de trabalho
por meio da lei de aprendizagem 10.097/2000.
Duração: início 06. Março.2017 / término
Público alvo: Jovens de 15 a 22 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio em
escola pública.

Plataformas de Aprendizagem nas aulas de Informática
Inovações nas aulas de informática do polo Cacau, os alunos estão utilizando novas plataformas de
aprendizagem!
Conteúdos interativos, sequências de atividades, planos de aula, avaliação continuada, mapeamento
do currículo escolar e jogos interativos com as plataformas Guten News e Matific.

#InspireJovem
Através do planejamento foram apresentados temas para desenvolver atividades socioeducativas com
o grupo piloto, fortalecendo as atividades da Oficina Brincando e Aprendendo (Apoio pedagógico, Esporte
e Informática) explorando as esferas sociais, instruídos de planejamento pedagógico tendo como base
temas, tais como: Cidadania e Direitos Humanos, Cultura, Arte e Tecnologia, Saúde de Vida Saudável. Este
projeto prevê a parceria no desenvolvimento das atividades com as disciplinas da Oficina e da proposta de
Fotografia em parceria com o Instituto Tomie Ohtake, possibilitando uma linha gradativa que fortaleça novas
estratégias de trabalho tendo como base a orientação social. Por fim, é importante destacar que a proposta
das atividades socioeducativas vem de encontro com as expectativas estabelecidas pelo ICS, criando mais
oportunidades de desenvolvimento para jovens e adolescentes reconhecendo sua vulnerabilidade social em
busca de uma sociedade na qual almejamos construir.
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Com o objetivo de viabilizar o espaço para que talentos sejam lapidados o Instituto Cacau Show
desenvolveu a Banda Show, projeto que atenderá o público das Oficinas Street Dance, Violão, Coral e
Percussão.
O ano de 2017 foi de grande evolução desse projeto. Os alunos envolvidos no projeto tiveram a
oportunidade de realizar diversas apresentações internas e externas: Inauguração do novo complexo da
Cacau Show, festa de encerramento e Ritual da Árvore.
Após um ano de desenvolvimento e aprendizagem, o grupo de alunos se uniu e escolheu um nome
para o projeto, e a partir do fim do ano a banda ganhou o nome de Geração Show.

Programa de tutoria
Dentro ou fora das empresas e organizações
sociais, muitas vezes enfrentamos situações
que poderiam ter sido mais fácies se fossem
compartilhadas com alguém. No Instituto, o tutor é
aquela pessoa com quem você pode se aconselhar
profissionalmente, capaz de ter uma visão mais
ampla de sua carreira e seus potenciais, e até mesmo
te dar uma segunda opinião. Tão importante quanto
isso, o Projeto de Tutoria no ICS é uma poderosa
ferramenta para auxiliar os tutorados a atingir seu
potencial máximo e despertar novas habilidades
– a “melhor versão de você mesmo”. Por acreditar
no real desenvolvimento do potencial humano,
o Instituto Cacau Show promove o “Programa de
Tutoria” com Instrutores como parte do plano de
carreira interno.
Com objetivos de fortalecer a cultura e os
valores do Instituto, reter profissionais qualificados,
demonstrar o comprometimento do Instituto com
o desenvolvimento de carreira dos colaboradores,
promover uma perspectiva mais abrangente tanto
para problemas profissionais quanto pessoais.
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Números 2017

Relatórios Financeiros e Auditoria

ProJETO ADOÇANDO A VIDA
DESCRIÇÃO
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
mai/17
jun/17
jul/17
ago/17
set/17
out/17
nov/17
dez/17
TOTAL
MÉDIA/ANO

INSTITUIÇÕES
CONVOCADAS
8
89
77
155
65
148
35
81
106
43
49
83
939
78

Balanço patrimonial

INSTITUIÇÕES
ATENDIDAS
8
74
63
126
56
128
28
67
93
41
48
74
806
67

PESSOAS
BENEFICIADAS
2.620
32.187
47.167
68.775
23.483
80.545
12.447
30.998
44.301
19.172
20.026
105.940
487.661
40638

FALTAS (não
compareceram)
0
15
14
29
9
20
7
14
13
2
1
9
133
11

PANETTONES
2017
532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
576
1108
92

Obs.: Levando em consideração que cada pessoa beneficiada recebe 0,120g de produto.

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais, excluídos os centavos).
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
Impostos a recuperar
Outros ativos

Imobilizado (Nota 6)
Não circulante Propriedade para investimento (Nota 7)
Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Fornecedores
Obrigações tributárias
Circulante
Obrigações trabalhistas e encargos
Patrimônio líquido (Nota 9)
Total do passivo e do patrimônio líquido

2017
4.393.927
48.601
4.442.028
191.879
614.155
806.034
5.248.062

2016
890.459
17.929
21.157
929.545
125.258
125.258
1.054.803

2017
21.023
11.165
72.382
104.570
5.143.492
5.248.062

2016
60.472
10.226
71.465
142.163
912.640
1.054.803

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, que poderão ser encontradas no
site do ICS

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
jan/17

fev/17

mar/17

abr/17

mai/17

jun/17

jul/17

ago/17

set/17

out/17

nov/17

dez/17

O gráfico acima representa o total (em kg) doado neste projeto.

PESSOAS ATENDIDAS
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POLO/PARCEIRO
Instituto Cacau Show - Núcleo Betânia
Instituto Cacau Show - Polo Cacau
Abraço Amigo
IMJ
Intituto Sarepta
Lar Ceci Costa
Léa Rosenberg
Parque Imperial
Profaz
Recanto
Shekinah
TOTAL

2017 META 2017 REAL
288
277
507
437
180
80
70
49
160
124
140
128
140
109
320
420
44
46
300
277
75
80
2224
2027

%
96%
86%
44%
70%
78%
91%
78%
131%
105%
92%
107%
91%

Receitas das atividades sociais (Nota 8)
Recursos provenientes de doações
Receitas de serviços
Total de receitas das atividades assistenciais

2017
7.219.976
8.396
7.228.372

2016
3.481.566
3.481.566

Resultado das atividades sociais
Receitas financeiras
Doações
Depreciação
Serviços de terceiros
Pessoal
Outras despesas, líquidas

2017
32.132
(296.314)
(21.558)
(629.701)
(1.349.111)
(732.968)
2.997.520

2016
23.844
(123.216)
(10.422)
(889.657)
(1.175.204)
(611.260)
2.785.915

Superávit do exercício

4.230.852

695.651

(Em reais, excluídos os centavos)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, que poderão ser encontradas no
site do ICS
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Nossa equipe

time pedagógico
Alessandra Aniceta de Jesus: instrutora do projeto Apoio
Alex Lanfranco: instrutor de informática - até maio de 2017
Ana Carolina Nascimento: instrutora de informática
Bárbara Suzany Valadares Santos: instrutora de informática e do projeto Apoio
Bruno Rodrigues de Oliveira: instrutor da oficina Coral
Daniel Zanzini: auxiliar do projeto Brincando com Ritmos
Dandara Silvina Santos: instrutora de informática
Fernando Gallo Salmazi: auxiliar do projeto Brincando com Ritmos - até maio de 2017
Deisiele Xavier do Nascimento Oliveira: instrutora do projeto Apoio
Diego de Oliveira Paes: instrutor da oficina Coral
Lilian Aparecida Lealdini: instrutora do projeto Apoio e Retratos da Música
Luiz Carlos Raimundo Junior: auxiliar da projeto Esportes - até março de 2017
Jailson Dionisio Ferreira Sousa: instrutor da oficina Capoeira
Jonathan Vinicius Alves dos Santos: auxiliar da projeto Esportes
Juliana D Alessandro Lima: instrutora de Street Dance
Leandro Barbosa de Oliveira: instrutor da projeto de Esportes
Peterson Reinan Alves: instrutor da oficina Violão
Marcelo Casagrande: instrutor do Galera Show
Marcilene Ferreira Ribeiro Cavalcanti: auxiliar do projeto Apoio e Leitura Viva
Tatiana Aparecida Teofilo da Silva: instrutora do projeto Esportes
Susane Tavares Araujo: auxiliar do projeto Apoio
Maria Iderlene Ferreira Sousa: instrutora do projeto Brincando com Ritmos
Melissa Pina Viana: auxiliar do projeto Esportes
Patricia Majado Rosa: instrutora do projeto Esportes
Vaneza Azevedo Rodrigues: instrutora do projeto Leitura Viva e Expressão em Cena
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time administrativo
Caroline Silvestre Silva Domingues: gerente executivo - até junho de 2017
Daniela dos Santos Silva: auxiliar de coordenação
Daniela Sandes da Silva: auxiliar administrativo
Camila Fanti Peres: coordenadora pedagógica - até outubro de 2017
Fabiana Oliveira Nunes: inspetor de alunos
Fernanda de Oliveira: analista financeiro jr
Hamir Salles Avila: auxiliar administrativo
Lucimara Dutra Fogaça Panis: coordenadora pedagogica
Maria Cecília Deguchi: coordenadora operacional - até outubro de 2017
Nelson Fuschillo Neto: auxiliar de coordenação - até outubro de 2017
Valéria Clayton Rezende de Lima: assistente social
Michele Santos Brito: aprendiz administrativo
Silviane Ferreira de Lima: gerente administrativo-financeiro
Suellen de Mello Garcia: assistente de diretora, coordenação e supervisão

DIREÇÃO
Clovis Ailton Madeira: presidente
Angela Aparecida Sandes da Costa: vice-presidente
Ademir da Costa
Alexandre Tadeu da Costa
Lucas da Silveira Cirilo
Marco Aurélio Barbosa Lauria
Rafael Altavista Junior
Romulo de Souza Cardoso Pinto
Sonia Cristina Flório
Stefenson Soalheiro
Vilma da Cruz Costa

Parceiros 2017
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