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voluntária sobre o marco legal brasileiro 
e no processo da Lei 10.705; Demarest
& Almeida - acompanhamento jurídico da 
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entro de sua missão de aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas do uso de 

recursos privados para o desenvolvimento do bem comum, o GIFE realizou 

em 2001 uma série de atividades que beneficiaram os membros de sua rede, 

outras organizações do terceiro setor e a comunidade em geral.

Entre elas, destaca-se a atuação do Grupo para evitar que a Lei 10.705 

prejudicasse o fluxo de doações para as entidades sem fins lucrativos 

no estado de São Paulo. Em conjunto com outras organizações, o GIFE 

participou ativamente das discussões.

Outro destaque foi o lançamento da publicação Investimento Social 

Privado no Brasil - Perfil e Catálogo dos Associados GIFE, feita 

com base nos dados de um censo realizado entre os membros da 

rede em 2000. As informações contidas nesse catálogo são 

uma mostra da atuação sistemática das empresas brasileiras 

na área social. 

Entre os serviços prestados pelo GIFE no ano passado,

foi concluída a segunda turma do Programa Trainee GIFE

e lançado o curso modular Ferramentas de Gestão. 

Além disso, os associados e a comunidade ganharam 

o Centro de Referência Patricia Bildner, com um 

acervo de mais de 600 títulos 

sobre o investimento social privado.

Por fim, o GIFE continuou seu processo 

de expansão com a entrada de dez novas 

organizações para a rede.

Nas páginas a seguir, você encontra

um resumo dessas e de outras realizações

do Grupo no ano de 2001.
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o início de 2001, as organizações sem fins lucrativos 

do estado de São Paulo foram surpreendidas por um 

novo tributo. No primeiro dia de janeiro entrou em vigor  

a Lei 10.705, que instituiu o Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos 

(ITCMD). A medida determinou que todas as doações a 

pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no estado fossem 

tributadas em até 4% do valor da transação. O responsável 

pelo pagamento do imposto era o donatário, e o tributo deveria 

ser recolhido antes  do contrato correspondente à doação. 

As organizações sem fins lucrativos também seriam tributadas. 

Após tomar conhecimento da lei, o GIFE, em parceria com a Abong 

(Associação Brasileira de ONGs), passou a liderar um processo de 

negociação com o governo do estado para reverter as conseqüências 

do novo imposto. Um levantamento mostrou que mais de 

R$ 11 milhões poderiam deixar de ser destinados a projetos sociais 

em razão do ITCMD. A primeira conquista chegou em junho. O decreto 

que regulamentou  a Lei 10.705 explicitou a imunidade das organizações 

sem fins lucrativos de assistência social e educação, benefício assegurado 

pela Constituição.

 

Em novembro veio a principal vitória. 

Após audiência no Palácio dos Bandeirantes, as organizações da sociedade civil 

selaram acordo com o governador do estado, Geraldo Alckmin (PSDB),

para isentar as organizações sem fins lucrativos do pagamento do imposto. 

Assim, a medida foi estendida para as entidades das áreas de meio ambiente, 

cultura e direitos humanos.

Negociação da Lei 10.705 

Rende Isenção para Entidades

N
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Boa leitura!
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O Censo GIFE foi realizado

entre abril e novembro 

de 2000, a partir da 

aplicação de questionário 

à totalidade das organizações

associadas até junho de 2000. 

Das 54 instituições, 

48 responderam à pesquisa. 

A formulação dos instrumentos 

do estudo inspirou-se 

em amplas discussões 

no âmbitodo Conselho Diretor 

e da equipe técnica do GIFE. 

Dois questionários distintos 

foram utilizados: um para 

empresas e outro para 

institutos e fundações. 

Eles foram enviados aos 

associados, acompanhados 

de orientações para

o preenchimento. 

Estes responderam 

às questões 

individualmente e, mais 

tarde, receberam a visita 

da equipe técnica do GIFE, 

cujo objetivo era dirimir 

eventuais dúvidas 

e auxiliá-los a completar 

o Censo. Posteriormente, 

os dados coletados 

foram tabulados pela 

consultoria Sal da Terra.
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Para adquirir um exemplar do Investimento Social Privado no Brasil - Perfil e Catálogo
dos Associados GIFE entre em contato com o Centro de Referência Patricia Bilner/GIFE 

pelo telefone (11) 3849-2022, ramal 33, ou pelo e-mail crpb@gife.org.br 

om base no Censo do Grupo realizado em 2000,

o GIFE lançou o livro Investimento Social Privado

no Brasil - Perfil e Catálogo dos Associados GIFE,

que apresenta os resultados sobre origem, natureza, 

formas de atuação e abrangência de suas organizações

afiliadas. Pelo volume de recursos e pela qualidade

dos trabalhos dos associados, a publicação também pode 

ser considerada uma mostra da ação social planejada 

da iniciativa privada brasileira.

Na época em que o Censo foi realizado, o GIFE possuía 54 associados,

sendo que 48 responderam aos questionários. Desse total, 58,3% são 

fundações de direito privado, 31,2%, associações civis sem fins

lucrativos (institutos) e 10,4%, empresas.  

Na segmentação por grupo social, a publicação constatou que 

a grande maioria das organizações trabalha com no mínimo dois 

públicos-alvos e tem como beneficiários principais adolescentes 

e jovens (70,8%), crianças (66,7%) e população em geral (56,2%). 

Os leitores também encontram no livro fichas com as particularidades

da ação social de cada um dos associados, como missão, nomes dos 

principais dirigentes, endereço para contato etc. A publicação, 

lançada no primeiro semestre, contou com a colaboração da Andi 

(Agência de Notícias dos Direitos da Infância), da Fundação 

Victor Civita e do Centro de Voluntariado de São Paulo.

Publicação Traz Perfil dos 

Associados GIFE

C
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A GIFENET, área do site do GIFE exclusiva 
para os associados, foi lançada no Encontro 

GIFE. Concebida como um espaço dedicado a 
aumentar a integração e o fornecimento de 

informações e serviços aos associados, a GIFENET 
oferece cinco facilidades:

• Mural de Eventos - agenda com seminários, palestras, 
encontros e outros eventos promovidos pela rede GIFE;

• Cadastro de Associados - informações exclusivas sobre cada 
organização participante do GIFE, incluindo formas 

de contato e principais executivos;
• Banco de Projetos - cadastro com projetos que necessitam 

de apoio e que foram avaliados pelos associados;
• Banco de Consultores - dados de profissionais recomendados pelo GIFE 

e sua rede nas mais diversas áreas, como captação de recursos, 
elaboração de projetos etc;

• Matriz de Possibilidades - oportunidades de assessoria, doação e cessão
entre associados do GIFE.
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Totalmente reformulado, entrou no ar em março o novo site 

do GIFE. Dinâmico e com mais informações e prestação

de serviço, o espaço traz novidades para o internauta 

que busca informações sobre investimento social privado 

no Brasil e no mundo. 

Além do redeGIFE on-line, que traz reportagens 

complementares aos assuntos abordados na edição 

enviada por e-mail, o visitante do novo site também 

encontra serviços como o clipping diário Investimento 

Social Privado - Cobertura da Mídia, feito em parceria com a Andi (Agência de Notícias

dos Direitos da Infância) e com o Instituto Ethos, agenda de eventos, oportunidades 

de emprego no terceiro setor e publicações do Centro de Referência Patricia Bildner. 

Na parte institucional, o internauta encontrará tudo sobre o GIFE, incluindo história, 

missão, objetivos, Código de Ética, cursos e dados de cada associado.

Em julho, o site do GIFE conquistou o prêmio Top Cadê? na categoria Sociedade. 

A escolha obedeceu a critérios de quantidade e relevância das informações, 

serviços, design e facilidade de navegação. 

GIFENET Oferece 

Serviços Exclusivos 

aos Associados

A GIFENET está disponível aos associados pelo endereço http://gifenet.gife.org.br

Home page do novo site do GIFE

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE VISIANTES
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Em outubro, aconteceu em São Paulo a segunda edição

do Encontro GIFE. Exclusivo para associados, o evento foi uma 

oportunidade de capacitação e de troca de experiências entre 

as organizações da rede.

Dividido em dois dias, o Encontro GIFE promoveu debates sobre 

temas como redes sociais, perspectivas do cenário legal do terceiro 

setor no Brasil e fundo patrimonial (endowment). 

Entre os palestrantes, estavam o filósofo e educador Mario Sergio 

Cortella, a especialista em redes sociais Rose Marie Inojosa, o 

advogado Eduardo Szazi, o superintendente da Fundação Romi, Liu 

Fat Kam, e o diretor-técnico da Fundação O Boticário, Miguel Milano. 

Em questionário preenchido posteriormente, cerca de 90%

dos participantes avaliaram como ótimas as palestras.

O evento foi realizado na Fundação BankBoston e contou

com a presença de cerca de 80% da rede de associados. 

Também apoiaram o Encontro GIFE as fundações José Silveira e 

Estudar, o banco JP Morgan e o Instituto Coca-Cola para a Educação. 

Durante o Encontro GIFE,

foi lançado o II Congresso 

Nacional sobre 

Investimento Social Privado. 

Realizado em parceria com 

a Fundação Demócrito 

Rocha, o evento aconteceu 

em Fortaleza (CE), no final 

de abril de 2002. 

A definição do local teve 

como objetivo continuar 

o processo de expansão

das iniciativas do GIFE para 

além do eixo Rio-São Paulo 

e incentivar a ampliação

e o aperfeiçoamento

das ações de investimento 

social privado na região 

Nordeste. No lançamento do

II Congresso, foi distribuído 

um livro com os destaques 

do I Congresso, realizado 

em outubro de 2000, com

a Fundação Otacílio Coser, 

em Vitória (ES). 

A publicação, que traz a 

íntegra das cinco 

conferências e matérias 

sobre as 17 mesas-

redondas, foi enviada

pelo correio aos participantes 

do primeiro encontro e está 

disponível no site do GIFE. 

Ela também pode ser 

comprada no Centro de 

Referência Patricia Bildner, 

pelo e-mail crpb@gife.org.br . 
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Encontro Reúne Rede em São Paulo

O conselheiro João Roncati, o advogado Eduardo Szazi 
e o gerente Judi Cavalcante no Encontro GIFE
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m 2001, o GIFE lançou o curso modular Ferramentas de Gestão, cujo objetivo é disponibilizar para profissionais que atuam em organizações 

da sociedade civil, ou para quem deseja trabalhar na área, instrumentos gerenciais para aperfeiçoar as ações sociais. 

No ano passado, foram realizados três cursos completos, totalizando 252 horas de atividades. Cada um deles foi dividido em sete 

módulos: Desenvolvimento Sócio-Econômico do Brasil e Legislação para o Terceiro Setor; Planejamento e Elaboração de Projetos; 

Sustentabilidade e Captação de Recursos; Comunicação e Marketing na Área Social; Planejamento Estratégico; Avaliação e Análise 

de Impacto e Gestão Administrativa e Financeira.

O primeiro curso foi in house para a Fundação Belgo-Mineira. Os outros dois foram em São Paulo para 134 profissionais: 

um deles foi realizado no Hospital Albert Einstein e o outro, nas dependências do Instituto Credicard.

Pesquisa feita entre os participantes identificou uma boa avaliação do curso e mostrou que há interesse

em uma formação mais completa para a área.

Dentro da política de
disseminar os conceitos 
e as práticas do investimento 
social privado para o meio 
universitário, o GIFE iniciou 
em maio seu programa 
de estágios. Foram abertas vagas 
no Núcleo de Capacitação e 
Mobilização e no de Informação
e Comunicação. Ao longo do ano
a organização recebeu estagiários de 
jornalismo e de propaganda e marketing, 
todos dentro das normas estabelecidas pelo 
Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Começa Programa de Estágios

Curso Capacita Organizações da Sociedade Civil

E

Termina Segunda Turma do Programa Trainee GIFE

erminou em novembro a primeira fase do Programa Trainee GIFE (PTG). Financiada pela Fundação Kellogg,

esta etapa envolveu 39 participantes em duas turmas. A longo do ano, a segunda turma

do PTG realizou seus últimos quatro encontros. 

O primeiro aconteceu em março, em Curitiba (PR), na Reserva Natural de Salto Morato da Fundação 

O Boticário. Em seguida aconteceram reuniões em maio e julho, respectivamente em 

Salvador (BA), com apoio da Fundação Odebrecht, e em São Paulo, com a colaboração da Basf. 

Nestas três oportunidades, os trainees debateram temas como liderança, gestão de pessoal, 

avaliação de projetos, alianças  e parcerias, criatividade, 

comunicação  e técnicas de negociação.

O último encontro do ano 

aconteceu em setembro, 

em Nova Iorque (EUA). 

Porém, o período da 

visita coincidiu com 

os atentados  terroristas

de 11 de setembro, 

o que prejudicou 

a agenda programada.

T

Trainees durante encontro em São Paulo

6



I

CRPB Oferece 

Informações

de Ponta Sobre 

Investimento

Social Privado

urante a inauguração do Centro de Referência Patricia 

Bildner, foi lançado o estudo Recursos Privados 

para Fins Públicos -  As Grantmakers Brasileiras. A publicação 

analisa as organizações privadas, sem fins

 lucrativos e de origem nacional doadoras de recursos para 

programas e projetos sociais. Este tipo de instituição é conhecido 

nos Estados Unidos como grantmaker.

No Brasil, segundo o estudo, a participação dessas organizações 

está em crescimento, embora elas ainda não sejam tradicionais por aqui.

 “Encontramos  mais de 30 grantmakers com este perfil”, afirma 

Andres Falconer, autor da pesquisa em conjunto com Roberto Vilela.

Além da análise, a publicação oferece ao leitor um perfil de cada 

uma destas organizações, com endereço completo, áreas temáticas 

de doação, público-alvo e montante investido em 2000. 

O livro é uma iniciativa do GIFE em parceria com o Instituto Synergos, 

de Nova Iorque (EUA).

Estudo Enfoca Doadoras de Recursos

D

naugurado em julho, o Centro de Referência Patricia 

Bildner (CRPB) é uma unidade de prestação de serviços 

de informação sobre investimento social privado. 

Seu objetivo é fornecer dados que apóiem pesquisadores 

interessados em assuntos pertinentes à área e organizações 

no desenvolvimento e aperfeiçoamento 

de projetos sociais.

O acervo reúne livros, catálogos, periódicos, folhetos, 

imagens, sons, filmes e CD-ROMs, totalizando mais de 600 

títulos. São publicações que abordam temas como 

administração de organizações da sociedade civil, ética, 

cidadania, comunicação, elaboração e avaliação de projetos

e captação de recursos.

O Centro de Referência Patricia Bildner está aberto ao público 

de segunda a sexta-feira, das 10 h às 13h e das 14h às 17h. 

As visitas devem ser agendadas pelo telefone (11) 3849-2022, 

ramal 33, ou pelo e-mail crpb@gife.org.br

A publicação pode ser adquirida nas grandes livrarias 
ou pelo e-mail vendas@editorapeiropolis.com.br

Andres Falconer e Cindy Lessa (Synergos)
no lançamento do CRPB
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O GIFE participou de diversos fóruns 
internacionais do terceiro setor. 
Entre eles estão o encontro Filantropia, 
Responsabilidade Social e Cidadania, 
realizado pela Fundação Kellogg na 
Guatemala, a reunião do International 
Society for Third-Sector Research na 
Argentina, para discutir a criação 
de um fundo de pesquisa para o 
terceiro setor na América Latina, 
o Peer Learning Meeting on 
Communication, organizado 
pelo Wings no México, 
e a Conferência Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
realizada em Brasília (DF).
Em junho, o então 
presidente do GIFE, 
Marcos Kisil, participou 
da reunião anual do 
Conselho Executivo 
do Programa das 
Nações Unidas para 
o Desenvolvimento 
(PNUD/ONU), 
em Nova Iorque 
(EUA). 

Gife Participa de Fóruns Internacionais

o dia 21 de junho, os associados reuniram-se em

São Paulo para a Assembléia Geral. Durante o encontro,

foi feita a apresentação dos avanços estratégicos obtidos pelo GIFE 

nos dois anos anteriores e foram mostrados os projetos concluídos, 

os previstos e os que estavam em andamento naquele período. 

Além disso, houve a aprovação das contas do ano de 2000. Nesta Assembléia, 

os presentes também receberam, em primeira mão, o estudo Investimento Social 

Privado no Brasil - Perfil e Catálogo dos Associados GIFE. Para a realização do encontro, 

o GIFE contou com o apoio da Fundação Victor Civita, que cedeu o espaço para o evento, 

e da Fundação Iochpe e dos institutos Itaú Cultural e Ecofuturo.

base associativa cresceu 10,52% ao longo de 2001 com a entrada de 

dez novas organizações. Ingressaram no GIFE as fundações 

BankBoston (SP), Belgo-Mineira (MG), Bunge (SP) e Telefônica (SP),

 a Holdercim Brasil (atual Instituto Holcim-SP) e os institutos 

Alfa de Cultura (SP), Coca-Cola para a Educação (RJ), 

Ecofuturo (SP), Embraer de Educação e Pesquisa (SP) 

e Telemig Celular (MG). A rede concluiu o ano 

com 63 associados. Ainda em 2001, o GIFE 

ganhou dois novos parceiros 

institucionais: a Fundação 

Getúlio Vargas (PR) e o 

Instituto Synergos 

(EUA).

A

N

     Dez Organizações Associaram-se à Rede

    Assembléia Geral

Aprova Contas de 2000

GIFE intensificou o intercâmbio com o Grupo de Fundaciones (GDF), com o objetivo de 

proporcionar troca de informações e de experiências entre os membros da equipe técnica das duas 

organizações. O GDF é uma organização argentina similar ao GIFE, que conta atualmente com cerca 

de 30 associados. Profissionais argentinos de comunicação e de capacitação vieram ao Brasil,

e a diretora executiva do GIFE, Rebecca Raposo, ministrou em julho, em Buenos Aires, 

o curso Planejamento Estratégico de Fundações Doadoras.

GIFE Troca Experiências com Grupo de Fundaciones

O
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ano foi de consolidação e trabalho para os Grupos de Afinidade. Criados no Encontro 

GIFE 2000, eles reúnem os associados de acordo com a área de atuação e proporcionam 

encontros e discussões para o aperfeiçoamento de seus projetos e programas.

Entre as principais realizações dos Grupos de Afinidade está a criação de uma série 

de publicações que mostrará como as organizações podem realizar iniciativas de 

investimento social privado em educação, saúde, meio ambiente, desenvolvimento 

comunitário e cultura. Os debates já começaram, e os guias serão lançados em breve.

Para a realização dos encontros, os Grupos de Afinidade contaram com o apoio de 

diversas organizações. Entre elas estão a ESPM (Escola Superior de Propaganda e 

Marketing), o Instituto Telemig Celular e as fundações O Boticário, Patrimônio Histórico 

da Energia de São Paulo, Roberto Marinho e Victor Civita.

Grupos de Afinidade Iniciam Trabalhos e Preparam Novidades
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O boletim 
redeGIFE 

completou 200 
edições em julho, com 
mais de 5.000 leitores. 

Em quatro anos, 
o informativo passou por 

diversas mudanças e se firmou 
como um dos principais veículos 

sobre o terceiro setor. 
O número de páginas aumentou, 

assim como a abrangência de sua 
pauta, incluindo novas seções, como 

Entrevista e Oportunidades. 
O redeGIFE circula todas as segundas-feiras 

por e-mail. Para recebê-lo gratuitamente, 
basta enviar um e-mail para redegife@gife.org.br 

solicitando o cadastro.

GIFE e o Instituto Synergos, de Nova Iorque (EUA), promoveram no dia 28 de março, no Rio de Janeiro, 

a edição brasileira do University for a Night. O evento contou com a participação de fellows (especialistas 

internacionais que atuam em diversas áreas do terceiro setor) do Synergos e associados GIFE e abordou 

temas como desenvolvimento de conselhos, monitoramento de projetos e comunicação com a comunidade. 

Desenvolvido pelo instituto norte-americano, o encontro tem como objetivo promover o intercâmbio de 

experiências e conhecimentos entre lideranças que atuam com investimento social privado.

m junho, chegou às livrarias a segunda edição do livro Terceiro Setor - Regulação no Brasil, 

publicado pelo GIFE e pela Editora Fundação Peirópolis. Escrito pelo advogado Eduardo 

Szazi, consultor jurídico do Grupo, ele traz toda a legislação que rege 

a área no Brasil. 

A primeira edição, lançada em outubro de 2000, durante o I Congresso 

Nacional sobre Investimento Social Privado, em Vitório (ES), 

teve 2.000 exemplares vendidos.

Evento no Rio Reúne Especialistas e Associados

Livro Sobre Marco Legal Chega à Segunda Edição 

Reunião do Grupo de Afinidade de Saúde
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Evolução das receitas
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Receitas Convênios / Financiamentos

Outras doações de Associados

Contribuições de Associados

O

Ano Foi Marcado Pela Diversificação das Receitas

GIFE deu seqüência ao projeto de sustentabilidade iniciado em 2000, 

procurando dar início a uma diversificação das fontes de receitas, 

antes concentradas nos convênios e nos financiamentos. 

Entre vários fatores que contribuíram para esta mudança, dois merecem 

destaque: o início do curso modular Ferramentas de Gestão 

e o aumento da base associativa.

O desembolso de financiamentos também foi ampliado ao longo do ano.

 Isso aconteceu principalmente pela antecipação da execução dos recursos

 do projeto GIFE 2002, autorizada pela Fundação Kellogg. Tal fato gerou um 

número maior de serviços para os associados e a comunidade, como o novo site

 do GIFE, a GIFENET, as pesquisas Investimento Social Privado no Brasil e 

Recursos Privados para Fins Públicos - As Grantmakers Brasileiras, 

entre outras realizações.

A Receita Federal analisou 
entre os meses de abril e 
de novembro todos os registros 
e os dados contábeis da 
organização e concluiu pela lisura, 
correção e transparência da gestão. 
Após a pesquisa, o auditor fiscal 
Rubens Romeu Corrêa concluiu 
que a gestão financeira e os registros 
contábeis do GIFE estão absolutamente 
dentro das normas legais e fiscais brasileiras.

Receita Aprova Dados Contábeis

Distribuição das receitas

33% 

12% 1% 

KLG 2002

5% Cursos - NCM

1% Produtos GIFE (publ.)

19% Associados

3% Doações/reembolso

19% KLG PTG

7% Aluguéis/Rec Financ

Outros
FORD Institucional
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Após a conclusão da análise, os auditores concluíram que as demonstrações financeiras
do GIFE apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da organização de acordo com os princípios contábeis previstos na legislação 
societária brasileira. Veja a íntegra do parecer no site do GIFE (www.gife.org.br).

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2001

C

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Bancos         20.436
Aplicações Financeiras                   673.873
Outros Créditos         14.627

      708.936

PERMANENTE

IMOBILIZADO

Custo       724.658
(-) Depr. e Amort. Acumuladas      (101.924)

      622.734

TOTAL ATIVO    1.331.670

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Provisão para Férias e Encargos Sociais           34.773
Contas a Pagar           15.760
Adiantamentos de Convênios Recebidos         123.139

        173.672

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

Adiantamentos de Convênios Recebidos         373.732

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social         321.791
Superávit (déficit) acumulado         462.475

        784.266

TOTAL PASSIVO           1.331.670

Auditoria  

omo acontece todos os anos, o GIFE realizou no primeiro semestre uma auditoria 
contábil, realizada pela PricewaterhouseCoopers e paga pela Fundação Bradesco.
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Presidente
Léo Voigt - Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho

Conselheiros
Albanisa Pontes - Fundação Demócrito Rocha

Álvaro Saldanha - Fundação Belgo-Mineira
Ana Maria Wilheim - Fundação Abrinq

Elizabeth Kfuri - Fundação Otacílio Coser
Hugo Barreto - Fundação Roberto Marinho

Ilona Becskeházy - Fundação Estudar
João Roncati - Fundação Educar DPaschoal

José Monteiro - Instituto Xerox
Liu Fat Kam - Fundação Romi

Miguel Milano - Fundação O Boticário

Conselho Fiscal
Jefferson Romon - Fundação Bradesco

Walter Feltran - Instituto Itaú Cultural
Luciano Medeiros - Fundação Vale do Rio Doce

Diretoria Executiva
Rebecca Raposo - Diretora Executiva

Judi Cavalcante - Diretor Executivo Adjunto
Margareth Silva - Assistente

Núcleo de Administração e Finanças
Gabriel Ligabue - Gerente
Silvana Sena - Assistente
Eliete Filippi - Técnica

Núcleo de Capacitação e Mobilização
Heloísa Occhiuze - Gerente
Alice Lariú - Técnica
Rose dos Santos - Estagiária

Núcleo de Informação e Comunicação
Judi Cavalcante - Gerente
Vinícius Precioso - Coordenador
Alexandre da Rocha - Redator
Mônica Herculano - Estagiária
Roberta Pavon - Estagiária

Centro de Referência Patricia Bildner
Claudia Candido - Bibliotecária

Equipe Técnica  Julho/2002

Conselho Diretor - Gestão 2002-2005

Expediente

Relatório de Atividades 2001

Coordenação e Edição
Vinícius Precioso

Alexandre da Rocha

Textos e Pesquisa Editorial
Vinícius Precioso

Alexandre da Rocha
Mônica Herculano

Apoio e Revisão
Claudia Candido

Roberta Pavon

Fotos
Acervo Centro de Referência 

Patricia Bildner (GIFE)

Projeto Gráfico
Via Impressa
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