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O GIFE conta com o apoio de diversas organizações 

que acreditam na importância do investimento social 

privado para a redução das desigualdades no Brasil. 

Ao longo deste Relatório, serão citados os apoios 

recebidos em diversos encontros e eventos. Além disso, 

agradecemos às seguintes organizações e pessoas:

Fundação Bradesco – doação da auditoria 

contábil pelo sétimo ano consecutivo, feita pela 

PricewaterhouseCoopers; Eduardo Szazi – consultoria 

jurídica voluntária e doação dos direitos autorais 

da publicação Terceiro Setor - Regulação no Brasil; 

Demarest & Almeida – acompanhamento jurídico 

da Assembléia de Associados e da documentação 

legal pertinente.
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ano de 2002 foi marcado por uma série 

de mudanças para o GIFE. 

Em abril, a eleição da gestão que comandará 

a organização até 2005 trouxe novos objetivos 

estratégicos. Liderados pelo presidente Léo Voigt, 

os 11 conselheiros têm como meta transformar o GIFE 

em um centro dinâmico de referência sobre investimento 

social privado na América Latina.

O novo presidente revelou ainda mais três prioridades de 

seu mandato: dar maior representação política e dimensão 

ao investimento social privado no Brasil, fortalecer o Código 

de Ética do GIFE, dando identidade ainda maior ao grupo, e 

intensificar a realização de ações da organização por todo o país.

Além das mudanças institucionais, destaca-se em 2002 

a segunda edição do Congresso Nacional sobre Investimento 

Social Privado. Realizado em Fortaleza (CE), o encontro reuniu 

cerca de 400 pessoas nos três dias em que aconteceu e discutiu 

as novas relações entre Estado, mercado e sociedade civil 

no mundo atual.

Durante o Congresso, foi lançado o Guia GIFE sobre 

Investimento Social Privado – Como Iniciar um Programa 

de Ação Social na sua Empresa. Seu objetivo é oferecer 

subsídios às organizações para que suas intenções sociais 

se revertam em benefícios efetivos para a sociedade e, 

por conseqüência, para elas mesmas.

Em linguagem dinâmica e objetiva, este relatório oferece 

a você um panorama geral dessas e de outras atividades do GIFE 

ao longo do 2002.

Boa leitura!

Apresentação



Conselho Diretor – Gestão 2002/2005

Léo Voigt (presidente)

Sociólogo, conselheiro da Fundação Maurício Sirotsky 

Sobrinho (RS) e superintendente executivo da Fundação 

Abrinq (SP); 

Albanisa Dummar Pontes

Jornalista, diretora executiva da Fundação Demócrito 

Rocha (CE) e das Edições Demócrito Rocha; 

Álvaro Saldanha Machado

Administrador, presidente da Fundação Belgo-Mineira 

(MG) e membro do Conselho de Cidadania Empresarial 

da Federação das Indústrias de Minas Gerais; 

Ana Maria Wilheim

Socióloga, superintendente da Fundação Abrinq (SP) 

e co-autora do livro Iniciativas Empresariais 

em Projetos Sociais sem Fins Lucrativos; 

Elizabeth Kfuri

Jornalista, superintendente da Fundação Otacílio Coser 

(ES) e membro do Conselho de Administração da 

Federação de Fundações do Espírito Santo; 

Hugo Barreto 

Superintendente executivo da Fundação Roberto 

Marinho (RJ), responsável pelas áreas de educação, 

patrimônio e ecologia; 

Ilona Becskeházy 

Superintendente da Fundação Estudar (SP), 

diretora executiva da JPLemann Foundation 

e membro do Conselho Junior Achievement; 

João Roncati

Economista, conselheiro da Fundação Educar 

DPaschoal (SP) e do Centro de Voluntariado (SP); 

José Pinto Monteiro

Administrador e advogado, diretor do Instituto Xerox (RJ); 

Liu Fat Kam

Médico, superintendente da Fundação Romi (SP) 

e gerente do setor de medicina, segurança 

do trabalho e meio ambiente das Indústrias Romi; 

Miguel Milano

Engenheiro florestal, diretor da Fundação O Boticário (PR), 

professor visitante da Colorado State University 

e membro do Conselho Diretor da Forest Trends (EUA).

Leó Voigt assume presidência do GIFE

m abril, Léo Voigt 

foi escolhido pelos associados como 

o novo presidente do GIFE. A eleição 

aconteceu durante a Assembléia Anual 

de Associados, realizada no Instituto 

Arruda Botelho, em São Paulo. 

Voigt liderou a chapa de 11 conselheiros 

que comandará o GIFE até 2005. 

Para a composição do Conselho foram 

observados critérios como renovação, 

proporcionalidade geográfica e diversidade 

de gênero, além dos diferentes níveis de 

expectativas dos associados.

Além do Instituto Arruda Botelho, 

também apoiaram a realização da 

Assembléia a Estapar  Estacionamentos, 

as fundações CSN e Maurício Sirotsky 

Sobrinho e os institutos Alcoa, 

Ayrton Senna, Holcim e Pão de Açúcar.



II Congresso GIFE acontece em Fortaleza

Entre os dias 24 e 26 de abril, o GIFE, em parceria com a Fundação 

Demócrito Rocha, realizou em Fortaleza (CE) o II Congresso 

Nacional sobre Investimento Social Privado – A articulação entre o 

público e o privado na construção de uma nova ordem social. 

O encontro reuniu cerca de 400 pessoas em torno de debates 

como a relação entre Estado, mercado e sociedade civil na 

diminuição das desigualdades, as características da gestão 

de políticas sociais no Brasil e as vantagens e os desafios 

da criação de institutos e fundações. 

Grantmaking - Durante o Congresso, o Instituto Synergos 

apoiou a realização da mesa de debates Operação direta ou 

financiamento a terceiros – Os desafios da sustentabilidade de 

projetos sociais no Brasil. Na oportunidade, as fundações Banco do 

Brasil e O Boticário abordaram as razões pelas quais os investidores 

sociais privados devem ou não financiar as ONGs, desenvolvendo 

uma cultura brasileira de grantmaking, e que importância esse fato 

tem para o fortalecimento da sociedade civil.

Resultados - Durante o encontro, uma equipe de jornalistas 

realizou uma cobertura on-line de todas as conferências 

e mesas de debates. As matérias estão disponíveis no site 

www.gife.org.br/congresso2002.

Além disso, os resultados do encontro também podem ser 

conferidos no CD-ROM feito especialmente para o II Congresso. 

Ele está à venda no Centro de Referência Patricia Bildner/GIFE 

pelo telefone (11) 3849-2022, ramal 33, ou pelo e-mail 

crpb@gife.org.br
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II Congresso Nacional sobre 

Investimento Social Privado

Patrocínio
Fundação Avina

Fundação Belgo-Mineira
Sesc Ceará

Secretaria de Turismo 
do Estado do Ceará

Apoio
Care

Instituto Ayrton Senna
Instituto Takano

Instituto Coca-Cola
Petrobras

Colaboração
Bernard van Leer Foundation

Coelce (Companhia 
Energética do Ceará)
Fundação Bradesco

Fundação Otacílio Coser
Instituto C&A
O Boticário

Cooperação Técnica
Unesco

Guia auxilia empresas a iniciar sua ação social

Resultado da sistematização de quase uma década de experiência na assessoria à implementação de projetos 

sociais, o Guia GIFE sobre Investimento Social Privado – Como Iniciar um Programa de Ação Social na sua Empresa 

foi lançado durante o II Congresso Nacional sobre Investimento Social Privado, no mês de abril, em Fortaleza (CE).

A publicação auxilia as empresas a fazer uma distinção clara entre a gestão da sua responsabilidade social e de sua 

política de investimento social privado. Além disso, ela oferece todos os subsídios às organizações para que suas 

intenções se revertam em benefícios efetivos para a sociedade e, por conseqüência, para elas mesmas.

Para adquirir um exemplar do Guia GIFE sobre Investimento Social Privado entre em contato com o Centro de 

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



Aprovação da Lei 10.992 

é resultado da mobilização social

Após negociações lideradas pelo GIFE e pela Abong 

(Associação Brasileira de ONGs), as organizações 

sem fins lucrativos do estado de São Paulo ficaram 

isentas do pagamento do imposto sobre doações, 

instituído pela Lei 10.705. 

A medida foi garantida pela Lei 10.992. O novo 

dispositivo isenta do tributo as organizações cujos 

objetivos sociais estejam vinculados à promoção 

dos direitos humanos e da cultura ou à preservação 

do meio ambiente. Outra resolução importante 

garantida na lei é a retroatividade da isenção. 

As instituições que trabalham com educação 

e assistência social já haviam sido excluídas do 

pagamento por serem imunes constitucionalmente. 

GIFE propõe alteração de artigos do Código Civil

m julho de 2002, o GIFE, em conjunto com outras entidades representativas 

do terceiro setor, apresentou ao deputado federal Ricardo Fiúza (PPB-PE) a sugestão 

de mudança nos artigos 53 e 62 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002).

Segundo o parágrafo único do artigo 62 do Código, "a fundação somente poderá 

constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência". Essa redação 

pode inviabilizar a criação de fundações com ações sociais em áreas como educação, 

meio ambiente, combate à pobreza, pesquisa científica e desenvolvimento econômico. Por esse motivo, 

o GIFE solicitou sua revogação.

Já o artigo 53 do Código, que diz que "se constituem as associações pela união de pessoas que se organizem 

para fins não-econômicos", pode gerar interpretações ambíguas. Por isso, o GIFE sugeriu que o ideal seria afirmar 

que as associações devem ter finalidade não-lucrativa, ou seja, o resultado de sua operação não pode 

ser apropriado privadamente por nenhuma pessoa. Assim, justifica-se que as entidades cobrem por cursos 

e outras atividades que auxiliem em sua manutenção. Para Fiúza, as ponderações constantes da proposição 

elaborada pelo GIFE configuram contribuições significativas ao Código. A proposta foi incorporada ao projeto 

de lei 6.960/2002, de sua autoria, que prevê mudanças em diversos artigos do Código e aguarda votação.

IAS e GIFE entregam 

documento aos presidenciáveis

Em agosto, o Instituto Ayrton Senna, 

com o apoio do GIFE, apresentou aos 

candidatos à Presidência da República 

o documento Por uma Política de Juventude 

para o Brasil. A iniciativa teve como objetivo 

colocar a questão da juventude efetivamente 

na pauta dos candidatos. No documento 

era possível encontrar um leque comum 

de preocupações da sociedade civil sobre 

o tema. Diversos associados do GIFE 

contribuíram com sugestões e idéias.
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Grupos de Afinidade 

realizam reuniões

Os Grupos de Afinidade do GIFE realizaram diversas 

reuniões em 2002. Eles reúnem associados e 

promovem troca de experiências e informações, 

reflexão sobre conceitos e políticas, e construção de 

estratégias e alianças. São seis os temas em debate: 

cultura, desenvolvimento comunitário, educação, 

marco legal, meio ambiente e saúde.

Para a realização dos encontros, os Grupos 

de Afinidade contaram com o apoio de diversas 

organizações, entre elas o Instituto Alfa 

de Cultura, Camargo Corrêa e o PREAL-FGV/RJ.

m outubro, o GIFE realizou a 

terceira edição do Encontro GIFE.

O evento aconteceu em São Paulo e 

teve apoio da Fundação BankBoston, 

da Bosch e da Associação Alumni.

Exclusivo para associados, o Encontro 

foi dividido em três dias. Entre os temas, 

debatidos com especialistas nacionais 

e internacionais, estavam desenvolvimento 

de conselhos, filosofia do direito, 

marco legal e ética no terceiro setor.

O então deputado federal Emerson 

Kapaz (PPS-SP), o diretor do Instituto 

Socioambiental, João Paulo Capobianco, 

o diretor executivo da Associação Direitos 

Humanos em Rede, Oscar Vilhena, 

e a doutora em Educação Terezinha 

Rios foram alguns dos palestrantes.

Conselhos – Na abertura do Encontro 

GIFE 2002, a Oficina de Desenvolvimento 

de Conselhos debateu os conflitos existentes 

entre conselhos e equipes técnicas de 

organizações sociais. Realizada em parceria 

com o Instituto Synergos (EUA), a oficina 

trouxe ao Brasil os especialistas Len le Roux, 

da Namíbia, e David Smith, da Jamaica.

Encontro promove troca de 
experiências entre associados

Base associativa cresce em 2002

Repetindo o desempenho dos anos anteriores, 

a rede de associados do GIFE aumentou em 2002.

Ingressaram seis organizações: a Fundação Avina (RJ), 

os institutos Pão de Açúcar (SP) e Unibanco (SP), 

a Associação Alumni (SP) e as empresas American 

Express (SP) e Bosch (SP). O GIFE concluiu o ano 

com 67 associados.

 

Ainda em 2002, o GIFE ganhou dois novos parceiros 

institucionais: a Ação Empresarial pela Cidadania – 

Pernambuco e o Instituto para o Desenvolvimento do 

Investimento Social (Idis).

O então deputado federal Emerson Kapaz (PPS-SP)

fala durante o Encontro GIFE 2002,

na Fundação BankBoston, em São Paulo. 



redeGIFE entrevista 

presidenciáveis

As eleições para a Presidência da República 

foram pauta do redeGIFE em 2002.

Entre setembro e novembro, duas reportagens 

especiais com lideranças de organizações 

sociais e uma série de entrevistas com os 

principais presidenciáveis discutiram quais 

as conseqüências daquele momento para o 

terceiro setor.

Ciro Gomes (PPS), José Serra (PSDB) e Luiz 

Inácio Lula da Silva (PSDB) responderam às 

perguntas do informativo semanal do GIFE. 

Anthony Garotinho (PSB) foi o único a não 

enviar as respostas, alegando falta de agenda.

Os textos estão disponíveis para pesquisa 

no site do GIFE.

Aumenta interesse 

pelo site do GIFE 

Em 2002, o site do GIFE (www.gife.org.br) 

registrou um aumento de quase 100% de sua 

audiência. A média mensal saltou de 5.000 visitas, 

em 2001, para 9.500 visitas.

Atualmente, o site do GIFE é uma das principais 

fontes de informação em português sobre 

investimento social privado. Além de reportagens, 

entrevistas e notícias atualizadas semanalmente, o 

endereço www.gife.org.br oferece aos internautas 

clipping diário de notícias, agenda de eventos, 

oportunidades de empregos e uma base de dados 

sobre a atuação do GIFE e de seus associados.
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Pesquisa avalia  
informativos do GIFE

o segundo semestre 

de 2002, o GIFE 

realizou uma pesquisa 

de avaliação de seus dois 

informativos, o redeGIFE e o conexãoGIFE. 

O objetivo foi mensurar os resultados obtidos 

por ambos e analisar quais pontos deveriam 

ser reforçados. A partir dos resultados 

obtidos, o GIFE começou um processo 

de aperfeiçoamento dos dois informativos, 

que surgirão modernizados ainda em 2003.
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GIFE apóia Encontro 

Ibero-Americano em Barcelona

O GIFE contribuiu para a realização do VI Encontro 

Ibero-Americano do Terceiro Setor. 

Realizado em Barcelona (Espanha), em maio 

de 2002, o evento reuniu aproximadamente 

500 lideranças sociais de países da América Latina, 

Portugal e Espanha.

Os debates foram permeados pelo tema central 

do encontro, o papel do terceiro setor na economia. 

Léo Voigt, presidente do GIFE, Francisco Azevedo, 

do Instituto Telemig Celular, Hélio Mattar, 

da Fundação Abrinq, Sergio Mindlin, da Fundação 

Telefônica, e Joaquim Falcão, do Instituto Itaú 

Cultural, foram alguns dos palestrantes.

GIFE troca experiências com 

organizações internacionais

Ao longo de 2002, o GIFE participou de diversos 

encontros internacionais onde compartilhou suas 

experiências. Entre eles estão a Reunião Anual 

do Grupo de Fundaciones (GDF), na Argentina, 

o Latin America and Caribbean Interest Group, 

organizado pelo European Foundation Centre na 

Bélgica, e o Workshop for Donors and Practitioners, 

realizado pelo David Rockefeller Center for Latin 

American Studies – Hauser Center for Nonprofit 

Organizations, na Universidade Harvard (EUA).

Além disso, a convite do Instituto Synergos (EUA)

e da Fundação Esquel (EQU), o GIFE esteve no 

Equador, onde ministrou uma oficina sobre a 

constituição de uma associação de investidores 

sociais privados.

Seminário discute cultura e investimento social privado

m outubro, o seminário Cultura e Investimento Social Privado reuniu 

em São Paulo mais de 100 pessoas no auditório da Fundação Getúlio Vargas.

O encontro foi organizado pelo Instituto Pensarte, pelo GIFE, pelo Centro

de Estudos do Terceiro Setor e pelo Centro de Estudos da Cultura e do Consumo, 

ambos da Fundação Getúlio Vargas/EAESP. Entre os temas discutidos, 

estavam a importância do planejamento e de uma política de investimentos culturais, 

o papel das empresas no processo de estímulo a essas ações e a diferença dos conceitos 

de responsabilidade social e investimento social privado em cultura.

Para Leonardo Brant, presidente do Instituto Pensarte, a última década foi marcada por 

um boom de investimentos em cultura, principalmente impulsionados pelas leis de incentivo. 

"No entanto, o marketing cultural está, aos poucos, dando lugar às ações que tenham 

o investimento social privado como referência. Assim, a empresa desenvolve uma parceria 

ética, pautada por seu compromisso social", afirma.



Encontros discutem a diversidade 

no investimento social privado

A relação entre o investimento social privado 

e a diversidade foi pauta de dois cafés da 

manhã e três oficinas promovidas pelo GIFE 

e pelo Fundo Ângela Borba em São Paulo (SP), 

Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS),  

entre março e julho.

A série de eventos, intitulada Investimento Social 

Privado e Diversidade – Uma Postura Inclusiva, 

teve o apoio da Fundação Ford e reuniu 

empresários e organizações sociais privadas.

Os participantes puderam assistir a depoimentos 

da prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, 

de Maria Silvia Bastos Marques e Piedade Mota 

da Fonseca, respectivamente diretora-presidente 

e diretora de auditoria interna da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), de Jacqueline 

Pitanguy, diretora do Cepia – Cidadania, Estudo 

Pesquisa, Informação e Ação, de Maria Lúcia da 

Silva, coordenadora do Instituto AMMA Psique 

e Negritude, e de Reinaldo Bulgarelli, educador e 

diretor executivo da Amce Negócios Sustentáveis.

GIFE recebe encontro 

do Wings em São Paulo

Em novembro, aconteceu em São Paulo 

a Reunião Regional sobre o Setor Filantrópico 

na América Latina e Caribe. Realizado pelo 

Wings (Worldwide Initiatives for Grantmaker 

Support), em parceria com o GIFE, 

o encontro reuniu diretores executivos 

de associações e redes de fundações 

doadoras de recursos de países 

da América Latina e do Caribe. 

A presidente mundial da Fundação Ford, 

Susan Beresford, debateu com os presentes 

a importância do investimento na 

infra-estrutura destas associações para 

o desenvolvimento do terceiro setor. 

Na reunião, também foram discutidos o 

cenário político e econômico e o estágio de 

desenvolvimento do terceiro setor na região.

As fundações Estudar, Ford, Maurício Sirotsky 

Sobrinho e Otacílio Coser, além do Instituto 

Xerox, apoiaram a realização do encontro.

Aliança estimula parceria 

entre segundo e terceiro setores

Em junho, o GIFE, a Fundação Avina, a Ashoka 

Empreendedores Sociais e o Instituto Ethos se 

uniram para criar a Aliança Grupo Capoava.

O objetivo principal da união é estimular 

a parceria entre a iniciativa privada e as 

organizações da sociedade civil sem fins 

lucrativos na busca de maior impacto de suas 

ações para o desenvolvimento sustentável do 

país. Entre as principais ações planejadas pelas 

quatro organizações estão a realização de 

fóruns de discussão, encontros e pesquisas.

IAF convida associados para rede sobre 

desenvolvimento comunitário

A IAF (Fundação Interamericana) procurou o GIFE 

em 2002 para consultar os associados sobre a criação 

de um fundo de financiamento formado com recursos 

da agência internacional em proporção semelhante 

aos das fundações e dos institutos brasileiros. 

O foco seria os financiamentos co-responsáveis 

a organizações de base.

Quatro organizações demonstraram interesse: 

as fundações Acesita, Odebrecht, Otacílio Coser 

e Semear. As três primeiras participaram em setembro, 

em Miami (EUA), da apresentação do fundo, que reunirá 

fundações e institutos empresarias das Américas, 

que investem no desenvolvimento comunitário 

e têm intenção de tornar seus programas mais eficientes.
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Equipe técnica participa de workshop

Dentro da política de aprimorar sua estrutura 

organizacional, o GIFE realizou em setembro 

um workshop com sua equipe técnica. O encontro 

foi um momento de pausa e reflexão de como 

os processos internos da organização poderiam 

ser aperfeiçoados.

Além disso, a equipe sistematizou as sugestões 

do Conselho Diretor para o Plano de Ação 2003. 

O documento final, contendo os objetivos, 

ações e metas, foi apreciado e aprovado 

pelos conselheiros em dezembro de 2002.

Matrículas no curso 
Ferramentas de Gestão 
crescem 20%

o longo de 2002, 

o GIFE realizou mais 

uma edição do Curso Modular Ferramentas 

de Gestão. No total, 240 pessoas participaram 

das três turmas realizadas em 2002, uma procura 

20% superior em relação a 2001.

Das três turmas realizadas pelo GIFE, duas foram 

abertas ao público. A primeira aconteceu em 

São Paulo, com apoio do Instituto Itaú Cultural, 

e a outra no Rio de Janeiro, realizada na 

Fundação Roberto Marinho.

A terceira turma foi ministrada no Instituto Algar, 

de Uberlândia (MG), que contratou o formato 

in company da capacitação.

Participantes assistem aula do Curso Ferramentas de Gestão 

no Instituto Itaú Cultural, em São Paulo

GIFE lança curso de especialização

m outubro, o GIFE lançou o Programa GIFE 

de Especialização em Terceiro Setor (PGE). O PGE 

é um curso de pós-graduação lato sensu que tem como 

objetivo formar profissionais comprometidos com a construção de uma 

sociedade justa e harmônica para atuarem em organizações sociais.

Sua estrutura é um aperfeiçoamento do Programa Trainee GIFE (PTG), 

que formou 39 participantes entre 1998 e 2001. As aulas da primeira 

turma do PGE começaram em abril de 2003.



Associados aumentam participação nas receitas do GIFE

urante 2002, cresceu a participação dos associados na receita financeira do 

GIFE. Isso ocorreu pois parte da rede co-participou na realização de produtos 

doando recursos financeiros.  

“Ainda não temos a participação ativa de todos os associados, mas almejamos este objetivo. Este é o caminho 

para a sustentabilidade financeira da organização. A participação do associado é essencial e reforça o senso de 

pertencimento a esta rede”, ressalta Gabriel Ligabue, gerente de administração e finanças do GIFE. 

Um dos principais exemplos da participação dos associados é o Guia GIFE sobre Investimento Social Privado 

em Educação. A publicação, lançada em 2003, mas que começou a ser desenvolvida em 2002, foi financiada 

por 21 organizações.

Além disso, 2002 foi marcado também pela consolidação das receitas vindas dos serviços, como os cursos 

e projetos, o Congresso Nacional sobre Investimento Social Privado e as publicações produzidas pelo GIFE. 

Distribuição das Receitas em 2002 (%)

Ford Institucional

15%

Venda de publicações

2%

Rend. Fin., Aluguéis
e Reembolsos

8%

Parcerias/Doações
Eventuais

6%

Congresso GIFE 2002

27%

Contribuições Associativas

28%

Cursos e Projetos

14%
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1999 2000 2001 2002

Distribuição Receitas 1999/2002

Receita Atividades                                  Outras Receitas
Receitas Convênios/Financiamentos        Outras doações 
Contribuições de Associados                  de Associados

26%

11%

19%

28%

3%

1%

3%

6%

15%

6%

45%

64%

7%

7%

65%

3%

20%

69%

1%
2%
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Audi tor ia

m 2002, o GIFE contou mais uma vez com o apoio da Fundação Bradesco para 

a realização de sua auditoria externa. A organização doou a consultoria realizada 

pela PricewaterhouseCoopers, que aprovou as demonstrações financeiras do GIFE.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2002 (em Reais)

Ativo

    Caixas e bancos

    Títulos e valores mobiliários

    Demais contas a receber

    Imobilizado

Circulante

Permanente  

2001

    20.436

673.873

14.627

    622.734

1.331.670

708.936

622.734  

2002

    29.647

484.344

36.125

    591.914

1.142.030

550.116

591.914 

Passivo

    Provisão para férias e encargos sociais

    Contas a pagar

    Adiantamento de convênios recebidos

    Adiantamentos de convênios recebidos

    Patrimônio

    Superávit Acumulado

Circulante

Exigível a longo prazo

Patrimônio Social

2002

    22.153

26.357

46.865

    321.791

724.864

1.142.030

95.375

1.046.655

2001

    34.773

15.760

123.139

 

    373.732

    321.791

462.475

1.331.670

173.672

373.732 

784.266

A íntegra do parecer dos auditores independentes 

pode ser acessada no site do GIFE (www.gife.org.br).



Presidente

Léo Voigt Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho

Conselho Diretor

Albanisa Dummar Pontes Fundação Demócrito Rocha

Ana Maria Wilheim Fundação Abrinq

Álvaro Saldanha Machado Fundação Belgo-Mineira

Elizabeth Kfuri Fundação Otacílio Coser

Hugo Barreto Fundação Roberto Marinho

Ilona Becskeházy Fundação Estudar

João Roncati Fundação Educar DPaschoal

José Pinto Monteiro Instituto Xerox

Liu Fat Kam Fundação Romi

Miguel Milano Fundação O Boticário

Conselho Político-Estratégico

Antônio Carlos Martinelli Martinelli Cidadania Empresarial

Francisco Azevedo Instituto Telemig Celular

Francisco Tancredi Fundação Kellogg

Hélio Mattar Fundação Abrinq

Marcos Sá Corrêa nominimo.com

Margarida Ramos Organizações Globo

Marcos Kisil Idis

Miguel Krigsner O Boticário

Neylar Coelho Vilar Lins Instituto Aliança com o Adolescente

Sérgio Haddad Abong (Associação Brasileira de ONGs)

Ricardo Henriques Ministério da Assistência e Promoção Social

Viviane Senna Instituto Ayrton Senna

Conselho Fiscal

Jefferson Romon Fundação Bradesco

Joel Stuque Instituto Criança Cidadã

Luciano Medeiros Fundação Vale do Rio Doce

Equipe Técnica (Junho/2003) 

Rebecca Raposo Diretora Executiva

Judi Cavalcante

Gabriel Ligabue

Heloísa Occhiuze

Alice Lariú

Vinícius Precioso

Alexandre da Rocha

Claudia Candido

Daniel Limas

Expediente  

Relatório de Atividades 2002

Coordenação e Textos

Alexandre da Rocha

Edição

Vinícius Precioso

Apoio e Revisão

Claudia Candido

Daniel Limas

Mônica Herculano

Fotos

Acervo Centro de Referência Patricia Bildner (GIFE)

Projeto Gráfico

Via Impressa

Gestão 2002/2005

Daniela Pais Costa

Eliete Filippi

Fernanda Lopes

Klebs Lucas

Margareth Silva

Mônica Herculano

Rose dos Santos

Silvana Sena



Associados  Junho/2003

Ação Comunitária do Espírito Santo (Aces)

American Express do Brasil

Associação Alumni

Banco JP Morgan

Banco Real ABN Amro

Basf

Bosch

Ericsson Telecomunicações

Fundação Abrinq

Fundação Acesita

Fundação Avina

Fundação Banco do Brasil

Fundação BankBoston

Fundação Belgo-Mineira

Fundação Bradesco

Fundação Bunge

Fundação Cargill

Fundação Clemente Mariani

Fundação CSN

Fundação Demócrito Rocha

Fundação Educar DPaschoal

Fundação Estudar

Fundação Feac

Fundação Ford

Fundação Grupo Esquel - Brasil

Fundação Iochpe

Fundação José Silveira

Fundação Kellogg

Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho

Fundação O Boticário

Fundação Odebrecht

Fundação Orsa

Fundação Otacílio Coser

Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo

Fundação Projeto Pescar

Fundação Roberto Marinho

Fundação Romi

Fundação Romulo Maiorana

Fundação Semear

Fundação Telefônica

Fundação Vale do Rio Doce

Fundação Victor Civita

Fundação Volkswagen

Instituto Algar

Instituto Ayrton Senna

Instituto C&A

Instituto Coca-Cola

Instituto Criança Cidadã

Instituto Credicard

Instituto Embraer de Educação e Pesquisa

Instituto Ecofuturo

Instituto Holcim

Instituto Itaú Cultural

Instituto Pão de Açúcar

Instituto Rogerio Steinberg

Instituto Ronald McDonald

Instituto Telemar

Instituto Telemig Celular

Instituto Unibanco

Instituto Xerox

Natura Cosméticos

Philips do Brasil

SBIB - Hospital Albert Einstein

Vitae - Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social



oAvenida Dr. Cardoso de Melo 1.666  9  andar  Vila Olímpia
04548-005  São Paulo  SP  Telefone  11  3849.2022
www.gife.org.br    gife@gife.org.br


