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Palavra da Presidente 

Maria Argentina Bastos Shelemper
Presidente do CEDEP

     Há 33 anos que o CEDEP atua no bairro Monte Cristo e presta atendimento as comunidades 
empobrecidas do Monte Cristo e bairros do seu entorno.   Dá atendimento às crianças, adolescentes 
e jovens diariamente; estando equipado com o�cinas muito bem elaboradas, contribuindo para o
desenvolvimento intelectual e emocional destes.
 
Integrar a Diretoria desta organização, signi�ca, para nós, trabalhar seriamente
no incentivo à inclusão social, oferecer condições para que esses indivíduos possam ter acesso a 
oportunidades que antes lhes eram privadas. É, além de tudo, uma honra fazer parte da Família 
CEDEP. Grati�ca-nos poder testemunhar o impacto positivo que o trabalho que esta equipe realiza 
na comunidade do Monte Cristo.
 
Imaginem o coração de um pai, uma mãe, uma avó ao terem a garantia de que seus �lhos estão 
seguros, bem alimentados e se preparando para romper a barreira da desigualdade social. Nas 
festas oferecidas às famílias, a alegria e o orgulho estampados em seus rostos são notórios. Assim 
também o é quando assistem às peças teatrais encenadas por seus �lhos, netos e sobrinhos. A 
felicidade deles transborda e nos contagia. Quando realizamos festas de rua, notamos que a 
presença da comunidade é muito signi�cativa, comprovando o bem que o CEDEP oferece a esta 
comunidade, tão necessitada de afeto, de visibilidade e de oportunidades.
 
“O que nos cumpre fazer é voltar nossa preocupação para o homem, para a reparação da injustiça 
social, a eliminação da pobreza, o bem estar da comunidade.” 
Célebre jurista Benedito Calheiros Bon�m (1916- 2016).



    Centro de Educação Popular 

    O CEDEP é um lugar de acolhida, aprendizado e segurança; é um espaço de alegria, de privilégio 
dentro de um contexto tão conturbado de violência e negligências... é um oásis, uma luz!  
Criado em 1987, pelo idealizador Padre Vilson Groh, tem uma trajetória de desa�os e conquistas; 
histórias de lutas, coragem e persistência.  É reconhecido no bairro Monte Cristo, no qual 
representa, oportunidade de uma vida melhor!

O CEDEP desenvolve atualmente 5 projetos:

PROJETO OFICINAS DO SABER – realiza serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, no 
atendimento de 300 crianças e adolescentes na perspectiva da educação integral, por meio de 
o�cinas culturais, artísticas e desportivas (apoio pedagógico, arte literária, educação ambiental, 
manifestações culturais, educação tecnológica, dança, música, artes, teatro, judô, capoeira, futsal e 
skate). Visa oportunizar vivências e aprendizado na dimensão de valores como respeito, 
responsabilidade, autonomia, protagonismo, criticidade, criatividade, valendo-se das múltiplas 
linguagens potencializando o exercício da cidadania. 
 
O PROJETO FÊNIX – tem o intuito de atrair meninos e meninas em situação de vulnerabilidade com 
a proposta de esportes radicais (skate, surf, ciclismo...),  atende 30 crianças e adolescentes, 
contribuindo para a inserção e permanência destes na escola.
 
AVANÇAR - dá continuidade de atendimento aos adolescentes e jovens do projeto O�cinas do 
Saber e do Projeto Fênix, inserindo-os no mercado de trabalho e contribuindo na elaboração do seu 
projeto de vida.

PROJETO MULHERES EMPREENDEDORAS - proporciona à inclusão produtiva de mulheres de baixa 
renda, através do artesanato; com vistas à melhoria da renda familiar, fomento ao 
empreendedorismo e autonomia �nanceira e o compromisso comunitário.

PROJETO MOVIMENTAR – atividades esportivas aberta à comunidade no período noturno e nos 
sábados, é uma proposta de entretenimento como uma ferramenta de transformação, na aquisição 
de hábitos saudáveis.
 
 No período noturno está aberto à comunidade com o Programa de Educação para Adultos: EJA – 
ensino fundamental (em parceria com a Secretaria de Educação do Município); CEJA – ensino médio 
(com a Secretaria de Educação do Estado); Em parceria com SEBRAE, CIEE, SENAI, SENAC, GOOGLE... 
oferece cursos formativos e de aperfeiçoamento pro�ssional.
 



CEDEP E A REDE IVG 

O Centro de Educação Popular - CEDEP é uma das 6 organizações associadas ao Instituto Pe. Vilson 
Groh, que trabalham em rede para potencializar suas ações nas comunidades periféricas da região 
da Grande Florianópolis e na África, em Guiné-Bissau. Trabalhando juntas e erm sinergia aumentam 
sua in�uência junto ao setor público para estabelecer políticas mais inclusivas e justas.



876
Pessoas atendidas

R$ 575,66 
Investimento médio 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos

R$ 2.279.619,04
Total de recursos investidos 
em 2019 

06 +  
Idade dos atendidos

304.800   
Refeições oferecidas

662   
Famílias atendidas

33 
Colaboradores

115 
Voluntários

CEDEP - CENTRO DE 
EDUCAÇÃO POPULAR

73 
Jovens Inseridos no mundo do trabalho 

Localização:
Monte Cristo
Florianópolis

Abrangência:
Jardim Atlântico, Capoeiras, Coloninha, 
Vila São João, Procasa e
Monte Cristo (Novo Horizonte, Nova 
Esperança, Santa Terezinha I e II, Sapé,
Promorar, Chico Mendes e Panorama)

Serviços, Projetos e/ou Programas:

Projeto Fênix
Projeto Avançar
Projeto Mulheres Empreendedoras
Projeto Movimentar
Serviço de Atendimento Psicossocial

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Educação Complementar,
Inserção Laboral, Defesa e Garantia de Direitos, Assistência Social,
Desenvolvimento Comunitário e Cultura e Esporte.



”O CEDEP é um lugar de aprendizagem e 
oportunidades, é como uma segunda casa e me
ajuda bastante no meu desempenho, é um 
espaço bom, não tenho do que reclamar, aqui a 
gente aprende bastante. É um importante aliado 
da escola, faz toda diferença, tem o que muitas 
instituições não têm. O CEDEP é completo, tem 

atender melhor os jovens. Pretendo continuar 
aqui e poder ajudar futuramente também, sempre 
estar disponível. O CEDEP, fez e faz parte de 
mim!”  

Arielly Nayara Santos, 15 anos
Reside no Bairro Monte Cristo, na Comunidade 
Grota, tem sete irmãos.
Frequenta o CEDEP há 1 ano e 6 meses.



R$ 2.503.734,65
Total de Recursos Mobilizados 
pelo CEDEP

GESTÃO DE RECURSOS

R$ 2.279.619,04
Total de Recursos Investidos 
pelo CEDEP

RECURSOS MOBILIZADOS EM 2019

RECEITAS COM DOAÇÕES R$ 911.148,40

GRATUIDADES COM TRABALHO VOLUNTÁRIO R$ 108.301,17

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 96.090,38

RECEITAS COM RECURSOS PÚBLICOS R$ 1.227.509,60

RECEITAS COM EVENTOS R$ 160.685,10

TOTAL R$ 2.503.734,65

RECURSOS INVESTIDOS EM 2019

DESPESAS FINANCEIRAS R$ 10.570,25

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES R$ 53.970,68

UTILIDADES E SERVIÇOS R$ 52.241,02

DESPESAS COM VEÍCULOS R$ 1.737,20 

ASSESSORIAS CONTRATADAS R$ 33.231,66

DESPESAS GERAIS R$ 97.577,45

CUSTOS DE PROJETOS R$ 352.194,15

MANUTENÇÃO E REPAROS R$ 32.086,92

GRATUIDADES COM TRABALHO VOLUNTÁRIO R$ 108.301,17

DESPESA COM PESSOAL R$ 1.211.033,20

INVESTIMENTO SOCIAL R$ 326.675,20

TOTAL R$ 2.279.619,04



COMO AJUDAR?

58

INVISTA NUM PROJETO
Muitas empresas têm optado por 
executar ações de responsabilidade 
social por meio de parcerias com o 
IVG. Junte suas mãos com a de outras 
empresas e faça grande mudança na 
vida de alguém.
Pessoas físicas também podem investir, 
recebemos doações mensais por meio 
de boleto ou transferência bancária.

ESPALHE ESSA IDEIA
A sua experiência como apoiador faz 
de você a melhor pessoa para divulgar 
o nosso trabalho.  Não é difícil  explicar 

sabe o impacto que ela produz na vida 
de todos os envolvidos. Por isso, temos 
a certeza de que a divulgação feita por 
você vai nos ajudar a conquistar outros 
apoiadores.
Você pode encaminhar para os seus 
amigos e familiares este  Relatório 
Social. Aqui, temos as principais 
informações sobre o nosso trabalho. 
Seja o agente transformador na vida 
de uma criança e de um jovem, espalhe 
essa ideia!

LEVANTE FUNDOS
Com pequena quantia em dinheiro você 
pode ajudar nossas crianças, contribuindo 
para que possam ter oportunidade de um 
futuro melhor.
Vai comemorar seu aniversário e não quer 
ganhar presentes? Que tal combinar com 
os seus amigos uma doação coletiva?

APADRINHE UMA CRIANÇA

EVENTOS SOLIDÁRIOS

COMO AJUDAR?

Você também pode apoiar o CEDEP 
participando da BENEFEST.
Uma festa anual que acontece para 
levantar fundos e contribuir com a 
manutenção das atividades oferecidas 
por nós.

Outra possibilidade de ser um agente 
transformador na vida de uma criança é 
contribuir diteramente com sua formação.

Apadrinhe uma criança doando um valor 
mensal. A doação pode ser feita via boleto 
ou transferência bancária. Se você é uma 
instituição de ensino, pode oferecer 
bolsas de estudo.



DOE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
MATERIAL DE LIMPEZA E 
HIGIENE

Oferecemos três refeições  diárias às
crianças   que   participam   das   nossas 
atividades.

Os espaços de atendimento preservam 
toda a higiene e organização que se 
fazem necessárias, o que possibilita a 
utilização e manipulação de grandes 
quantidades de produtos e alimentos. 
Sua doação é importante!

comunicacao@cedep-floripa.org.br

  

Conta Bancária

BANCO DO BRASIL - 01
AGÊNCIA: 3174-7
CONTA CORRENTE: 600.558-6
CNPJ: 80.669.740/0001-54
Centro de Educação Popular

SEJA UM VOLUNTÁRIO
Participar como voluntário é também 
um modo importante de colaborar 
com um mundo melhor, dar esperança 
para quem  precisa.  No  CEDEP  há 
diferentes ações em que o voluntariado
é peça fundamental. Venha ser um 
voluntário!
Contato: 48 98447-7495



Centro de Educação Popular - CEDEP 
Rua Frei Fabiano de Cristo, s/n - Monte Cristo 
CEP: 88090-490 Florianópolis - Santa Catarina 
Telefone: 48 3244-7497 


