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A. IDENTIFICAÇÃO
Razão Social
CNPJ
Endereço
Cidade/ UF
Telefone

: INSTITUTO SOLIDARE (SEDE)
: 08.139.806/0001-77
: Rua Alcântara, 170, Coqueiral
: Recife/PE
: 81 3251-4480
Imóvel : Cedido

Outras Unidades:
Razão Social
CNPJ
Endereço
Cidade/ UF
Telefone

: INSTITUTO SOLIDARE – UNIDADE TOTÓ
: 08.139.806/0001-77
: Rua Coripós, 91, Totó
: Recife/PE
: 81 3251-4480
Imóvel
: Cedido

Razão Social
CNPJ
Endereço
Cidade/ UF
Telefone

: INSTITUTO SOLIDARE – UNIDADE SÃO JOSÉ
: 08.139.806/0001-77
: Rua Imperia, 1573, São José
: Recife/PE
: 81 3251-4480
Imóvel
: Cedido

Razão Social
CNPJ
Endereço
Cidade/ UF
Telefone

: INSTITUTO SOLIDARE – UNIDADE SÃO LÁZARO
: 08.139.806/0001-77
: Rua Nova, nº 850, Distrito de São Lázaro
: Panelas/PE
: 81 3251-4480
Imóvel
: Cedido

Razão Social
CNPJ
Endereço
Cidade/ UF
Telefone

: INSTITUTO SOLIDARE – UNIDADE CRUZES
: 08.139.806/0001-77
: Rua João Cavalcanti, 321, Distrito de Cruzes
: Panelas/PE
: 81 3251-4480
Imóvel
: Cedido

Razão Social
CNPJ
Endereço
Cidade/ UF
Telefone

: INSTITUTO SOLIDARE – UNIDADE CUPIRA
: 08.139.806/0001-77
: Rua Miguel Pereira Neto, 911, Novo Horizonte
: Cupira/PE
: 81 3251-4480
Imóvel
: Alugado
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B. TIPO DE ESTABELECIMENTO
A sede da entidade é:
[ X ] Alugada [ ] Própria [ X ] Cedida [ ] Comodato [ ] outros
C. DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO
Número do Registro no livro:
Número
: 741443
Cartório
: 1º Registro de Títulos, Documentos e de Pessoas
Jurídicas – 1º RTD
Município/ UF
: Recife/PE
Data do Registro
: 07 de Julho de 2006
D. COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Presidente: JOSÉ MARCOS DA SILVA
Cargo : Presidente
Profissão: Psicólogo
CPF : 023.530.394-13
RG: 9.595.751 Órgão Expedidor: SDS/PE
Nome: EVANDRO ALVES DE FREITAS
Cargo : Vice-Presidente
Profissão: Assistente Social
CPF : 697.538.494-00
RG: 4.303.472 Órgão Expedidor: SDS/PE
Nome: CARLA VERÔNICA ELIAS DOS SANTOS SOUZA
Cargo : Primeira Secretária
Profissão: Mercadóloga
CPF : 023.688.984-25
RG: 5.149.677 Órgão Expedidor: SSP/PE
Nome: MÁRCIA PIMENTEL CAVALCANTE
Cargo : Segunda Secretária
Profissão: Pedagoga
CPF : 990.224.354-15
RG: 4.526.075 Órgão Expedidor: SDS/PE
Nome: LUIZ CARLOS HENRIQUE DA SILVA
Cargo : Primeiro Tesoureiro
Profissão: Geógrafo
CPF : 363.199.534-20
RG: 4.378.203 Órgão Expedidor: SDS/PE
Nome: ADINALDO LOURENÇO DA SILVA
Cargo : Segundo Tesoureiro
Profissão: Servidor Público Federal
CPF : 491.603.894-00
RG: 3.988.332 Órgão Expedidor: SSP/PE
MANDATO DA ATUAL DIRETORIA:
Início: 04 de março de 2018
Término: 04 de março de 2021
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E- RECURSOS HUMANOS
Informar a quantidade de pessoas que colaboram com a entidade:
Colaboradores
Funcionários
Prestadores de Serviços
Total de pessoal ocupado assalariado ou
remunerado
Estagiários não remunerados
Total de pessoal ocupado não remunerado
Nº de trabalhadores autônomos que prestaram
serviços no exercício anterior
Quantidade de diretores remunerados
Quantidade de diretores não remunerados

Quantidade
29
21
50
18
18
18
06

F - RESPONSÁVEL PARA CONTATO COM A ENTIDADE OU UNIDADE
Nome: Evandro Alves de Freitas

Cargo: Gerente Executivo de Mobilização
de Recursos e Voluntariado
DDD / Telefone: 81 3251-4480 | 99802-2811
E-mail: evandro.alves@institutosolidare.org.br
G - IDENTIDADE INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA OPERACIONAL
01. Quem Somos
Instituído em 10 de maio de 2006, registrado no Cartório do 1º Registro de Títulos, Documentos
e de Pessoas Jurídicas em Recife, em 07 de julho de 2006, sob o nº 741443, o Instituto Solidare,
nasceu como uma alternativa tomada pela Igreja Batista em Coqueiral e lideranças comunitárias
no enfrentamento dos problemas sociais e econômicos existentes na Microrregião 5.3 da Cidade
do Recife, especificamente nos bairros de Coqueiral, Curado, Sancho, Tejipió e Totó e no Distrito
de Cavaleiro no Município do Jaboatão. Posteriormente, as ações desenvolvidas foram
ampliadas para os Distritos de São Lázaro e Cruzes em Panelas e para o bairro do Mutirão em
Cupira ambos no Agreste Central do Estado.
O Instituto Solidare a partir dos resultados alcançados por meio dos projetos sociais
executados, foi reconhecido como de Utilidade Pública Municipal através da Lei Municipal nº
17.822/2012 de 21/09/2012, Utilidade Pública Estadual através da Lei Estadual nº 14.730/2012
de 11/07/2012 e detentor do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS,
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outorgado pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome através da Portaria nº 123, em 07 de junho de 2019.
O campo de atuação institucional dar-se a partir de dois territórios sendo, um
TERRITÓRIO URBANO notadamente em Recife e Jaboatão dos Guararapes, onde são atendidos
cinco bairros (Coqueiral, Curado, Sancho, Tejipió e Totó) e o Distrito de Cavaleiro, esses
localidades por se encontrarem em região de limite entre duas cidades(Recife e Jaboatão dos
Guararapes), sofre grandes problemas de ordem social e econômica, principalmente pela
ausência de cobertura integral de políticas públicas nos territórios que compõe essa região,
gerando vulnerabilidade social para as famílias de baixa renda que residem nessas localidades.
O Instituto Solidare também possui ações no TERRITÓRIO RURAL, concentradas em Panelas e
Cupira, municípios do Agreste Central na Microrregião do Brejo Pernambucano e em 19
municípios da região do Semiárido dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Norteado pela missão de promover o desenvolvimento social, político e pedagógico de
crianças e adolescente, a partir de suas famílias, sem distinção de sexo, etnia ou credo e pela
visão de ser uma instituição que contribua para a formação de cidadãos e cidadãs, conscientes
o seu potencial como agentes transformadores da realidade social na comunidade em que
vivem. Fundamentados nos valores da ética como forma de ver e agir no mundo, da
solidariedade como veículo de promoção da integração entre os povos, da dignidade humana
como instrumento de equidade social e da cidadania como objeto de fortalecimento da
democracia, o Instituto Solidare desenvolve ações na área de assistência social, principalmente
nos eixos do atendimento, assessoramento e garantia de direitos, principalmente na área da
proteção social básica, conforme os preceitos da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.
02. Recursos Humanos
Visando imprimir no Instituto Solidare o máximo possível de profissionalismo em sua
prática, o staff operacional é formado por profissionais graduados em suas especialidades, que
tem proporcionado transparência na aplicação dos recursos recebidos, assim como tem elevado
os resultados alcançados através dos programas operados.
O quadro profissional do Instituto conta com 29 funcionários contratados, em regime
CLT entre eles: Administrador de empresa, pedagogo, assistentes sociais, psicopedagogo e
educadores sociais. Cerca de 80% do quadro de funcionários são oriundos das comunidades
assistidas. O Instituto Solidare contou ainda com a contribuição, durante o exercício de 2020 de
uma equipe flutuante de cerca de 21 colaboradores sob o regime de prestação de serviços
autônomos ou microempreendedores individuais.
03. Infraestrutura Física
Quanto à infraestrutura física o Instituto Solidare encontra-se sediado na Rua Alcântara,
170, Coqueiral, Recife, Pernambuco, em um imóvel cedido pela Igreja Batista em Coqueiral,
composto por 09 cômodos, sendo eles: 01 recepção, 01 sala-Núcleo administrativo/financeiro,
01 sala-presidência, 01 sala-Núcleo de Mobilização de Recursos e Voluntariado, 01 sala-Núcleo
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Pedagógico, 01 sala de reunião, 01 sala de uso geral, 01 WC. Os programas e projetos são
executados nas instalações da Igreja, composta por 21 cômodos, sendo eles: 01 – salão para
300 pessoas, 06 salas de aula para 30 pessoas, 01 refeitório para 60 pessoas, 01 sala de música,
01 berçário, 01 biblioteca, 01 consultório área de saúde, 01 sala de apoio pedagógico, 01 sala
para capacitação profissional, com 11 computadores, interligados a internet, 02 WC com 03
cabines sanitárias e 02 chuveiros cada, 01 sala de comunicação, 01 sala de coordenação, 01
studio de rádio, 01 studio de fotografia e 01 sala de apoio a comunicação.
O Instituto conta ainda com quatro unidades de trabalho cedidas, sendo uma no bairro
do Totó(Recife) composta por: 1 salão para 200 pessoas, 3 salas de aula, 1 pátio para atividades
esportivas, 2 banheiros, 1 cozinha; outra unidade no bairro de São José(Recife) composta por: 1
salão para 220 pessoas, 6 salas de aula, 1 cozinha, 1 refeitório para 60 pessoas, 3 banheiros, 1
quadra esportiva; outras duas unidades, localizadas no Distrito de São Lázaro e Cruzes, ambas
no Município de Panelas, sendo uma (São Lázaro) composta por: 03 salas para 30 alunos, 01
secretaria, 03 banheiros, 01 salão para 150 pessoas, 01 refeitório para 70 pessoas e 01 cozinha
industrial de pequeno porte e outra por: 04 salas para 30 alunos, 01 almoxarifado, 01 secretaria,
02 banheiros, 01 refeitório para 100 pessoas, 01 quadra de médio porte e 01 cozinha industrial
de pequeno porte. E por fim a unidade de Cupira no bairro do Mutirão, composta por: 2 salas,
1 secretaria, 1 cozinha, 1 refeitório, 1 banheiro e 1 pátio para recreação.
No cumprimento da sua missão todas as atividades executadas nos programas e projetos
sociais executados pelo Instituto Solidare são oferecidos de forma planejada, continuada,
permanente e gratuita.
4. Fontes de Recursos
Os recursos financeiros e bens economicamente mensuráveis destinados a manutenção
e custeiam as atividades do Instituto Solidare, são oriundos 100% de doações e repasses de
parcerias com empresas e entidades sociais privadas nacionais e internacionais. Segue abaixo,
a relação dos nossos, principais parceiros.

FONTE
Recursos oriundos de Organização Social Internacional
Recursos oriundos de Órgão Público
Recursos oriundos de Inciativa privada e Organização Social Nacional
Recursos oriundos de doações pontuais pessoa física

PERCENTUAL
70,00%
5,00%
20,00%
5%
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

PARCEIRO
Igreja Batista em Coqueiral
Compassion
Tearfund
Happy Internacional Child
TIE – The Internation Exchange
Interact
Instituto Coca-Cola
IBAB(Igreja Batista Areia Branca) – São Paulo – SP
Igreja Batista da Redenção – Belo Horizonte – MG
2ª Juizado Especial Criminal da Capital – Tribunal de Justiça do
Estado de Pernambuco
Gerdau S.A.
C&A Modas
Federação dos Projetos Assistenciais da CIBI - FEPAS
SESC-PE / Banco de Alimentos
Governo do Estado de Pernambuco
Programa Sopa Amiga
Sociedade Bíblica do Brasil
AÊ – Agência Experimental de Publicidade e Propaganda da
Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP
Setor Pastoral Social da Regional NE II da CNBB – Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara
Escola Regional de Fé e Política Pe. Humberto Plummen
Coletivo Ame a Verdade de Enfrentamento a Corrupção
AIESEC
Rede Miquéias

ORIGEM
Brasil
EUA
Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Suécia
Brasil
Brasil
Brail
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

PROJETOS EXECUTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020
Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde-OMS decretou a Pandemia
do COVID-19, logo em seguida o Brasil através do Decreto Legislativo nº 09/2020 de 20 de
março de 2020 decreta estado de calamidade pública em todo o país. Em 21 de março de 2020,
o Estado de Pernambuco, decreta Calamidade Pública, nesse mesmo período todos os outros
estados da União, mais o Distrito Federal, seguiram no mesmo caminho, inclusive em Recife e
Região Metropolitana, assim como outras regiões do Estado, tiveram a forma mais severa de
quarentena, o lockdown, com restrições severa, sendo possível a circulação de pessoas, apenas
em casos urgentes e para atividades essenciais.
7
RUA ALCÂNTARA, 170, COQUEIRAL, RECIFE – PERNAMBUCO – BRASIL
FONE: 55 81 3251-4480 | CNPJ Nº 08.139.806/0001-77
SITE: www.institutosolidare.org.br / E-MAIL: falecom@institutosolidare.org.br

Diante do contexto de pandemia o Instituto Solidare em 18 de março suspendeu todas
as suas atividades presenciais, sendo necessário, todo um realinhamento do seu planejamento,
para atender as demandas de uma realidade novíssimas e que para a qual o Conselho de
Administração não possuía nenhuma experiência. A medida que o cenário foi se consolidando
e se passou a ter mais conhecimento sobre a doença, formas de contágio e prevenção, foi
possível elaborar estratégias para atender seus beneficiários e equipe, para tanto foi formado
um comitê de contingência, formado pelo Conselho de Administração do Instituto Solidare e
lideranças locais, sendo tomadas as seguintes iniciativas:
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS COM EQUIPE NOS TERRITÓRIOS
Como o Instituto Solidare por forma de lei, teve suas atividades inicialmente totalmente
suspensas, o Conselho de Administração criou um orçamento de exceção, prevendo a redução
de recursos motivados pela paralisação temporária das atividades. A partir desse momento,
foram contatados todos parceiros para se ter conhecimento de como se daria o uso dos
recursos durante o período da pandemia e das restrições por ela impostas. Todos os parceiros
sem se manifestaram informando que não haveria nenhuma mudança nos repasses dos
recursos, o que possibilitou a manutenção de toda equipe durante os momentos mais difíceis
da pandemia.
Durante o ano de 2020 foram realizados diversos encontros virtuais para manutenção
da saúde mental da equipe, inclusive com a disponibilização psicólogos voluntários para
atendimento personalizados. A Igreja Batista em Coqueiral partir de doações foi criado um
fundo para compras de medicação e despesas médicas, contemplando também os funcionários
do Instituto Solidare.
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS COM OS BENEFICIÁRIOS
A Pandemia do COVID-19 trouxe consigo a paralização da economia, afetando
principalmente, a classe trabalhadora que atua na informalidade, como prestadores de serviços
básicos, como comerciantes, ambulantes e afins. Rapidamente foram-se enormes contingentes
de desempregados, fazendo crescer a pobreza e populações em situação de rua. Nesse
contexto, a insegurança alimentar e nutricional impactou severamente as populações
vulneráveis das cidades, diante disso, o Instituto Solidare iniciou um conjunto de ações para
contribuir com a segurança alimentar, principalmente dos beneficiários dos seus programas e
projetos sociais, entre os quais destacamos:
1. Identificação dos mais vulneráveis dentro dos territórios assistidos pelo Instituto
Solidare. Para tanto, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos da Cidade do Recife, foi criado a
partir dos dados do CadÚnico um cadastro com 1.650 famílias distribuídas nas
comunidades do Torreão no bairro de Coqueiral, a comunidade da Loca nos bairros de
Sancho e Tejipió, Comunidade do Sapo Nú no bairro do Curado e a Comunidade dos
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Coqueiros e Beco do Cortiço no bairro do Totó, todos em Recife. Nesse cadastro
também, foram inseridas cerca de 450 famílias residentes nos municípios de Panelas e
Cupira.
2. De posse do cadastro as famílias foram selecionadas por nível de vulnerabilidade, tendo
como indicadores para esse perfil, quantidade de membros da família, presença de
crianças de 0-6 anos, presença de idosos, presença de acamados, quantidade de pessoas
desempregadas e presença de pessoas com deficiência: auditiva, física, visual ou mental.
A partir desses critérios, foi possível se estabelecer prioridades, passando a atender às
famílias conforme o seu nível de fragilidade.
3. O Cadastro Geral foi subdividido em subgrupos, os quais são acionados por contato
telefônico por um grupo de voluntários, constituído exclusivamente para esse fim.
4. Em paralelo a esse contexto, foi formado toda uma plataforma para comunicação
virtual, a qual diariamente se apresentava as demandas e resultados alcançados no
atendimento as comunidades.
5. Foram criados protocolos de segurança para o trabalho voluntário de compra,
recebimento e distribuição de alimentos, assim como, protocolo de segurança para
visita as comunidades para confirmação de cadastros.
6. Se elaborou um plano de mobilização de recursos, inicialmente com os parceiros
formais, entre os quais destacamos: Compassion, Tearfund, Visão Mundial, Instituto
Coca-Cola Brasil, Instituto Gerdau, depois com outras organizações e empresas, com o
objetivo de atender as demandas, inicialmente de segurança alimentar e
posteriormente de prevenção ao contágio do COVID-19, com orientações por escrito e
doação de materiais de higiene pessoal e doméstica.
7. O Núcleo de Pedagogia elaborou um conjunto de atividades para os beneficiários de 03
a 12 anos, as quais eram entregues nos dias de entregas das cestas básicas e devolvidas
no próximo dia de recebimento de cesta, onde já se recebia novas atividades e assim
foram, durante todos os anos. Os maiores de 12 anos, passaram a ter atividades online,
mas que devido as precariedades de muitas residências, muitos deles não possuíam
acesso à internet com qualidade que possibilitasse assistir vídeos aulas ou palestras.
8. Durante o período de 2020, as equipes respeitando-se os protocolos de segurança,
atuaram nos projetos desde a montagem de cestas às demandas de elaboração das
evidências das doações realizadas, conforme solicitação dos doadores, entre tantas
outras demandas.
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Segue abaixo um quadro com os quantitativos das doações realizada durante o período
do exercício de 2020, que ao se mensurar o custo dos gêneros doados, somam um total médio
de R$ 1.758.795,00:
1.
2.
3.
4.

20.156 cestas básicas
9.202 Kits de alimentos
9.431 Kits de higiene pessoal
981 Kits de limpeza

As atividades realizadas durante o exercício de 2020, teve o caráter socioassistencial,
com foco na área da segurança alimentar e nutricional e de prevenção ao contágio do COVID19.

Recife, 30 de Janeiro de 2021

José Marcos da Silva
Presidente

Evandro Alves de Freitas
Gerente Executivo de Mobilização de
Voluntariado
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