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PA L AV R A D O P R E S I D E N T E

A voz e
a vez da
filantropia
CUSTÓDIO PEREIRA
PRESIDENTE

"VENCER É UMA
MISTURA DE
LUTA, ESFORÇO,
OTIMISMO E NÃO
DESISTIR NUNCA."
Amby Burfoot

O

ano de 2018 ficará marcado
na história do FONIF como
um período de grandes realizações, em que alcançamos
importantes feitos em favor da causa
filantrópica brasileira.
Articulação está entre as palavras
do ano! Com apoio da nossa dedicada
diretoria, associados, voluntários e parceiros conseguimos ampliar o diálogo
com instituições de alta relevância no
cenário nacional, cujas decisões impactam diretamente nas atividades do setor
filantrópico.
Estivemos reunidos com representantes do Congresso Nacional, Receita
Federal, Tribunais de Contas (da União
e do Estado de São Paulo), entre outras
instituições de igual importância, junto
às quais ecoamos a voz das filantrópicas brasileiras e defendemos seus direitos, principalmente no que se refere
à questão das imunidades tributárias
garantidas ao setor pela Constituição
Federal.
Em todas as ocasiões, apresentamos
os dados incontestáveis da pesquisa
contratada pelo FONIF que mostram o
quanto a atividade filantrópica é imprescindível para o Brasil nas áreas de
saúde, educação e assistência social. Em
praticamente todas as reuniões, vimos a
surpresa positiva de nossos interlocutores, que não tinham ideia da dimensão
e magnitude da missão realizada por
nossas entidades.
Demos passos importantes também
no sentido de enfrentar esse forte des-

conhecimento que ainda existe na nossa sociedade em relação à natureza da
filantropia. Nesse sentido, avançamos
com o projeto do Dia Nacional da Filantropia com o lançamento da plataforma
online onde todo o setor pode compartilhar suas histórias, indicadores e
iniciativas. Ampliamos a divulgação do
objetivo e importância dessa data, que
deve ser celebrada todos os dias do ano!
Também concretizamos uma parceria especial com o Instituto Maurício
de Sousa, que nos ajudará a explicar o
funcionamento do setor filantrópico
de forma lúdica e descomplicada a toda
sociedade.
No âmbito das políticas públicas,
reunimos representantes de diversas
organizações em fóruns realizados ao
longo do ano que culminaram com a formulação da Proposta de Lei Complementar voltada à regulamentação do setor
que, em 2019, será levada a conhecimento
do poder público.
Vale mencionar, por fim, a atualização da pesquisa do FONIF, realizada pela
Dom Strategy, finalizada em dezembro,
e auditada pela Audisa, com novos dados que reforçam o que já estava claro
no estudo anterior que fizemos: sem
a filantropia o Brasil será mais ainda
desigual, para não dizer inviável, já que
milhões de pessoas perderão a possibilidade de ter acesso a serviços gratuitos
e de qualidade nas áreas de saúde, educação e assistência social. Segmentos
que, como sabemos, são fundamentais
para garantir o mínimo de dignidade
para o nosso povo.
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O FONIF

UNIDOS POR UMA
CAUSA COMUM,
ACOLHENDO
A RIQUEZA DA
PLURALIDADE.

QUEM SOMOS

O FONIF - Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas tem como objetivo institucional o fortalecimento
das entidades filantrópicas que atuam no Brasil, colaborando, de forma pioneira no país, para a defesa de
suas demandas em diferentes âmbitos da sociedade.

NOSSA HISTÓRIA

Constituído legalmente em 2015, a iniciativa que deu
origem à fundação do FONIF remete ao ano de 2013,
quando cerca de 40 mantenedoras das mais importantes e reconhecidas instituições do país, tanto de
origem confessional como fundações e associações
civis, reuniram-se para debater os rumos do setor e as
alternativas para garantir os direitos e o pleno funcionamento dessas entidades, cujo trabalho contribui
de forma fundamental para o país nas áreas de saúde,
educação e assistência social.

PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL
Informação sobre o setor filantrópico

Uma das principais ações empreendidas pelo FONIF
a fim de evidenciar a relevância do segmento para o
país foi a realização da pesquisa “A contrapartida do

setor filantrópico para o Brasil”, desenvolvida em parceria com a DOM Strategy Partners entre maio de 2015
e junho de 2016.
A pesquisa teve grande importância para aumentar o conhecimento sobre o setor e o papel imprescindível no debate da Reforma da Previdência em
2017, que pautava o fim da imunidade fiscal garantida
constitucionalmente às entidades beneficentes. Após
intensa mobilização do FONIF e das entidades filantrópicas e, ao ter conhecimento do impacto do setor,
o relatório final da reforma deixou de fora o fim das
imunidades.
Mesmo que, em um primeiro momento, o avanço
da Reforma da Previdência não tenha trazido impacto para o setor, o FONIF reforça o compromisso de
permanecer engajado na difusão e proteção da causa
filantrópica. Para tanto, em 2018, trabalhou de modo
intenso na renovação dos dados da pesquisa, em parceria com a consultoria independente DOM Strategy
Partners e a Audisa – Auditores Associados. Os resultados da nova pesquisa permitirão conhecer ainda
melhor a realidade da filantropia no Brasil atual.

LEMA
Unidos por uma causa comum, acolhendo a riqueza da pluralidade.

VALORES

Ética
Credibilidade
Pluralidade
Solidariedade
União

MISSÃO

Atuar em defesa dos interesses das entidades beneficentes de assistência social, de educação e de saúde, promovendo sinergia e fortalecimento do setor e visando a plena garantia de seus direitos constitucionais.

VISÃO

Ser reconhecida nacionalmente pela sua atuação em prol das entidades
filantrópicas.
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GOVERNANÇA

Custódio Pereira
Presidente

Diretor Geral da Associação Santa
Marcelina, mantenedora da Rede
de Educação Marcelinas. Também
atua como conselheiro de diversas
organizações.

"MORAL É O
QUE TE FAZ SENTIR
BEM DEPOIS DE
TÊ-LO FEITO,
E IMORAL O QUE TE
FAZ SENTIR MAL."
Ernest Hemingway.

Antônio T. Gomes (Pe.)

Caio Eduardo Thomas

Superior da Plataforma

Diretor Executivo da Fundação

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Apostólica do Centro Oeste da

Visconde de Porto de Seguro,

Ordem dos Jesuítas.

mantenedora da Rede de Colégios
Visconde de Porto Seguro e do
Instituto Martius-Staden.

Dora Silvia Cunha Bueno

Edson Rogatti

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Presidente da Associação

Presidente da Confederação das

Paulista de Fundações – APF

Santas Casas de Misericórdia,

e diretora presidente da

Hospitais e Entidades Filantrópicas

Confederação Brasileira de

– CMB e da Federação das Santas

Fundações – CEBRAF.

Casas e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo - FEHOSP.

Euler Pereira Bahia

José Inácio Ramos

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Vice-presidente para Relações

Presidente do Conselho

Institucionais e Internacionais da

Deliberativo do Instituto

Associação Brasileira de Instituições

Presbiteriano Mackenzie.

Educacionais Evangélicas – ABIEE

Presidente do Conselho

e chanceler do Centro Universitário

Deliberativo do Bradesco

Adventista - UNASP.

MultiPensions.

Thiago Ferreira Cabral

Liliane Pellegrini

Diretor Jurídico

Diretora de Comunicação

Advogado, especialista em Direito

Especialista em Comunicação

Imobiliário e Direitos Autorais.

e Filantropia. Atua na área de

Presta assessoria jurídica para

filantropia da Associação Santa

entidades de educação, assistência

Marcelina

social e em direito público.
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CONSELHO DE ESPECIALISTAS

Andrew Watt

Ives Gandra da
Silva Martins

Bruno Orloski de Castro

José Carlos Etrusco

Gerente Jurídico do Grupo

Atua como advogado e consultor

for Healthcare Philantropy - AHP

Especialista em direito tributário

Marista, atua principalmente no

há mais de 20 anos trabalha

e membro do ATC - Advisory

e professor emérito da Faculdade

tema Imunidade Tributária.

com entidades filantrópicas.

Committee on Tax Exempt and

de Direito da Universidade

Government Entities.

Presbiteriana Mackenzie.

Presidente e CEO da Association

Paulette Maheara

Sérgio Roberto Monello

José Eduardo Sabo Paes

Presidente da Association

Sócio-diretor do Escritório

Professor da Universidade

Sócio da Covac Sociedade de

of Fundraising

Contábil Dom Bosco e da

Católica de Brasília e

Advogados, é especialista em

Professionals – AFP

Advocacia Sérgio Monello,

procurador de justiça do

direito educacional.

de 1998 a 2011 – larga

especialista em 3º Setor.

Ministério Público do

experiência no terceiro

Distrito

setor.

Federal e Territórios.

José Roberto Covac

Nilton Cesare Padredi

Ricardo Roberto Monello

Advogado especializado em

Monello e sócio fundador da Audisa

Membro da Advocacia Sergio

CONSELHO FISCAL

gestão do terceiro setor. Atua

Auditores Associados, diretor da

na área jurídica da Associação

Federação Nacional das Empresas de

Santa Marcelina.

Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisa – Fenacon.

Fabio Aparecido
Oliveira dos Santos

Jair Gomes de Araújo

Roberto Quiroga
Mosquera

Roberto Tambelini

Contador Geral da Sociedade
Contador de entidades do

Beneficente São Camilo,

Professor de direito tributário e

Consultor jurídico, parecerista

Terceiro Setor desde 1998.

presidente do Conselho Fiscal

sócio do escritório Mattos Filho,

e responsável pelo setor

da Fundação Zerbini.

Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga

jurídico do Instituto

Advogados.

Presbiteriano Mackenzie.

Marcelo Roberto
Monello

Antonio Luiz de Queiroz
Silva (suplente)

Rubens Naves Santos Jr.

da Ordem dos Advogados do Brasil

Auditor fiscal e sócio-diretor

no campo do Direito, atua como

Consultor jurídico da

– OAB – SP – e colaborador da

da Paulicon Consultoria, com

consultor, integrando grupos na

Associação Internacional de

Comissão CRCSP Melhor Idade,

experiência na área financeira

esfera governamental e delegações

Liberdade Religiosa para a

ligada ao Conselho Regional de

do serviço público e de

internacionais.

América do Sul – IRLA.

Contabilidade do Estado de São

instituições filantrópica.

Membro da Comissão do 3º Setor

Vanderlei Vianna

Autor de artigos e publicações

Paulo – CRCSP.
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CONSELHO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS

ABIEE

Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas

ANEC

Associação Nacional de Educação Católica do Brasil

CEBRAF

Confederação Brasileira de Fundações

CMB

Confederação das Santas Casas de Misericórdia,
Hospitais e Entidades Filantrópicas

CONIB

Confederação Israelita do Brasil

FEBRAEDA

Federação Brasileira de Associações
Socioeducacionais de Adolescentes
14

"AS ENTIDADES
REPRESENTATIVAS
SÃO FUNDAMENTAIS
PARA ATUAÇÃO E
ABRANGÊNCIA DO
FONIF."
Custódio Pereira
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VOLUNTÁRIOS

COMITÊS

MEMBROS

COMITÊ LEGAL E REGULATÓRIO

Luiz Eduardo
Soares Martins
Relator

Edmilson Damasceno dos Santos
Ednilson Guioti
Nilton Cesare Padredi
Roberto Tambelini
Thiago Ferreira Cabral
Vanderlei Viana

Advogado com experiência
na área empresarial e
terceiro setor.

MEMBROS
André Luiz de Queiroz
Andrea Teske
Jéssica Almeida Santos
Sonia Camargo Santos

Miro Severiano da Silva
Diretor
Financeiro

COMITÊ DE COMUNICAÇÃO

Liliane Pellegrini
Relatora

Jéssica Almeida Santos
Gerente de
Comunicação

Especialista em comunicação
e filantropia. Atua na área de
Filantropia da Associação Santa
Marcelina.

COMITÊ DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Ednilson Guioti
Relator

Diretor de Relações Institucionais
do Grupo Marista. Presidente

MEMBROS

Marcelo Olaia
Gerente de
Controladoria

Arnaldo Bartolo
Wanderley Viana

da Fundação Paranaense de
Fundações e Entidades do
Terceiro Setor.

COMITÊ DE FUNDRAISING
E LINHAS DE FINANCIAMENTO

MEMBROS
Mauricio Melo de Menezes
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Gézio Medrado
Relator
Consultor jurídico, sócio e fundador
do Gézio Medrado, Marli Baptista
Advogados Associados. Membro do
Conselho Superior das Relações de
Trabalho da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo – FIESP.

Renata Souza
Gerente
Administrativo
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LINHA DO TEMPO 2018
PROPOSTA DE
ALTERAÇÃO DA PEC 287
PARA A ÁREA DA SAÚDE
O FONIF participou de encontro
promovido pela Confederação
das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos (CMB) em conjunto
com a Frente Parlamentar das
Santas Casas e representantes
de federações e hospitais
filantrópicos do Brasil. Na
ocasião foi apresentada a
proposta de alteração do
texto da PEC da Reforma da
Previdência, com inclusão do
termo “imunidade tributária”.

23

COMITIVA DA
FILANTROPIA VAI À
RECEITA FEDERAL
FONIF É RECEBIDO EM
AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL
DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO

18

Maria Ursulina de Moura
– Suli é contratada para
atuar como Secretária
Executiva do FONIF, cuja
tarefa será intensificar os
planos de expansão da
instituição e reforçar suas
estratégias de crescimento
e reconhecimento.

17

JUNHO

AGOSTO

AGOSTO

JUNHO

22

O presidente do FONIF
participou do seminário
"A juventude brasileira
e a Assistência Social",
organizado pelo Centro
de Integração EmpresaEscola (CIEE), com a
presença do Ministro
do Desenvolvimento
Social, Alberto Beltrame
e da Secretaria de
Assistência Social:
Maria do Carmo Brant.

FONIF CONTRATA
SECRETÁRIA EXECUTIVA

18

MAIO

MAIO

04
O FONIF promoveu em
São Paulo sua Assembleia
Geral Ordinária. Na
ocasião, membros da
diretoria, representantes
de organizações
representativas e
líderes das entidades
filantrópicas associadas
à instituição se reuniram
para debater a causa
filantrópica brasileira.

28

ABRIL

ABRIL

ASSEMBLEIA GERAL COM
ASSOCIADOS DE 2018

O impacto da atuação das
filantrópicas no Brasil foi tema
de audiência realizada com o
Subsecretário de Tributação
e Contencioso da Receita
Federal do Brasil, Luiz Fernando
Teixeira Nunes, em Brasília.
Membros do FONIF falaram
sobre aspectos tributários
das imunidades garantidas
ao setor filantrópico pela
Constituição Federal.

Membros do FONIF reuniramse com dirigentes do Tribunal
de Contas do Estado de São
Paulo, em 22 de maio, para
audiência que teve como
pauta a representatividade
do setor filantrópico.

05

MARÇO

ENCONTRO DESTACA
A ATUAÇÃO DAS
FILANTRÓPICAS NA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

05

AGOSTO

01

AUDIÊNCIA PÚBLICA NO
SENADO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA FILANTROPIA

AUDIÊNCIA NO
TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO

III FÓRUM
DAS INSTITUIÇÕES
FILANTRÓPICAS

Aconteceu no Senado
Federal, no dia 5 de abril,
audiência pública para
debater a relevância das
instituições filantrópicas no
cenário nacional. A audiência
atendia a uma solicitação do
FONIF, e foi requerida pela
senadora Ana Amélia (PPS/
RS), presidente da Comissão
de Assuntos Sociais.

Em 28 de maio,
representantes do FONIF
foram recebidos em
Brasília pelo Presidente
do Tribunal de Contas da
União, Ministro Raimundo
Carreiro e assessores,
para audiência que
debateu a abrangência
e relevância das
instituições filantrópicas.

Realizado em Brasília, o
III Fórum das Instituições
Filantrópicas reuniu
representantes de entidades
beneficentes para discutir
a construção do Projeto
de Lei Complementar
(PLC) para o setor.

23

TERCEIRO SETOR
SE REÚNE
O FONIF participou
da terceira edição
da CONECT, conferência
da Federação Mineira de
Fundações e Associações de Direito Privado
(FUNDAMIG), que abordou os ‘Cenários para o
futuro e seus impactos
para o Terceiro Setor’.
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LINHA DO TEMPO 2018

ENCONTRO EM BRASÍLIA
COM ORGANIZAÇÕES
REPRESENTATIVAS

APROXIMAÇÃO COM
NOVO GOVENO
IV FÓRUM DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS

Em encontro histórico,
membros do FONIF se
reuniram com representantes
da Associação Nacional
de Educação Católica
do Brasil - ANEC e da
Associação Brasileira de
Instituições Educacionais
Evangélicas – ABIEE para
iniciar a construção de
uma agenda comum em
defesa da filantrópica.

05

O IV Fórum das Entidades
Filantrópicas aconteceu em
São Paulo e reuniu cerca
de 150 representantes do
setor. O foco do debate
foram as contrapartidas
do setor e as sanções que
deveriam compor o Projeto
de Lei Complementar
para o segmento.

21

SETEMBRO

NOVA PESQUISA DO
FONIF CONFIRMA A
FORÇA DA FILANTROPIA BRASILEIRA
FONIF finalizou a
atualização da pesquisa
A Contrapartida do Setor
Filantrópico no Brasil,
realizada novamente pela
consultoria Dom Strategy
Partners em parceria
com a instituição.

20

A parceria do FONIF com o
Grupo Bandeirantes, iniciada
em 2017, deu mais um passo
importante com a realização
de um encontro com a direção
do Instituto Bandeirantes – IB.

Audisa Auditores
Associados validam
números da pesquisa
"A contrapartida do
setor filantrópico para
o Brasil - versão 2018.

25

OUTUBRO

SETEMBRO

13

AUDITORIA DA PESQUISA

20

SETEMBRO

SETEMBRO

FONIF OBTÉM APOIO DO
INSTITUTO BANDEIRANTES

26

FONIF EM AÇÃO
O FONIF em Ação reuniu
associados e parceiros que
conferiram as principais
atividades realizadas pela
instituição em 2018 e
as ações previstas para
o futuro próximo.

01

OUTUBRO

OUTUBRO

Após as eleições que
consagraram Jair
Bolsonaro como novo
presidente eleito do
Brasil, o FONIF produziu
uma carta aberta dirigida
ao chefe do executivo,
e também ao ministro
da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, reafirmando o
compromisso histórico
do setor filantrópico com
a população brasileira.

DEZEMBRO

NOVEMBRO

22

DEZEMBRO

29

DIA NACIONAL DA
FILANTROPIA

PARCERIA MAURICIO
DE SOUSA

A causa filantrópica
ganhou mais um importante aliado no ano de 2018:
o Portal do Dia Nacional
da Filantropia – www.dnf.
org.br. O objetivo é que o
canal favoreça a consolidação de um grande
mapa da filantropia e da
solidariedade no Brasil.

A causa filantrópica ganhou
um parceiro muito especial
em 2018: o Instituto
Maurício de Sousa. O
resultado da parceria será
apresentado em 2019, com
o lançamento de um gibi
especial em que a Turma da
Mônica mostrará de forma
lúdica o funcionamento
do setor filantrópico.

05

FONIF REALIZA CADASTRO DAS INSTITUIÇÕES
FILANTRÓPICAS
Com iniciativa pioneira, o
FONIF inicia levantamento
com os dados primários das
300 maiores Instituições
Filantrópicas das áreas
de Assistência Social,
Educação e Saúde.
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P R I N C I PA I S A C O N T E C I M E N T O S

Assembleia Geral Ordinária

Encontro reúne
associados para
debater 2018

N

o dia 23 março, o FONIF promoveu
em São Paulo sua Assembleia Geral Ordinária para o ano de 2018.
Na ocasião, membros da diretoria,
representantes de organizações representativas e líderes das entidades filantrópicas associadas à instituição se reuniram para a deliberação de temas diversos
relacionados à atuação da instituição em
favor da causa filantrópica brasileira.
Além da apreciação do relatório de
atividades, um dos primeiros assuntos
debatidos na assembleia foi a aprovação de contas referente ao ano de
2017. O presidente do Conselho Fiscal,
Fabio Santos, apresentou os balanços
e pareceres da auditoria e do conselho
atestando a regularidade das contas no
período. “Os conselheiros fiscais examinaram as demonstrações contábeis e

financeiras e foram unânimes em reconhecer a boa gestão dos recursos, o que
mostra a transparência, responsabilidade
e idoneidade da diretoria na gestão dos
recursos do FONIF”, comentou Fabio.
A deliberação sobre as comemorações
do Dia Nacional da Filantropia e o projeto
de atualização da pesquisa e cadastro das
filantrópicas também foram temas do encontro, onde aconteceu ainda a aprovação
da proposta orçamentária para o ano de
2018.
“Nesse encontro com nossos associados
pudemos constatar mais uma vez a força
aglutinadora de nosso setor, o que nos deu
ainda mais força e motivação para o enfrentamento dos desafios que tivemos ao
longo do ano”, comentou o presidente do
FONIF, Custódio Pereira.

PARTICIPANTES DA AGO: Diretoria e voluntários do FONIF, associados e representantes de entidades representativas
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P R I N C I PA I S A C O N T E C I M E N T O S

Demandas da Saúde

Aproximação com poder
público visa apoio às
Santas Casas e hospitais
filantrópicos

O

ano de 2018 foi marcado por
diferentes iniciativas empreendidas com o objetivo de chamar
a atenção do poder público para a
importância de apoiar a missão das Santas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos brasileiros, cujas atividades
são fundamentais para o funcionamento
do Sistema Único de Saúde.
“Dados da nova pesquisa do FONIF
mostram que 32% dos leitos do SUS estão
em unidades filantrópicas de saúde, além
de 39% dos procedimentos hospitalares
realizados no sistema. Isso mostra que, sem
a filantropia, a saúde pública brasileira
corre sérios riscos de sucumbir”, avalia o
presidente do Fórum, Custódio Pereira.
“É preciso que o Estado contribua para
que as filantrópicas de saúde tenham condições de manterem-se ativas e fortes. Por
isso, nos empenhamos firmemente em fazer com que as demandas do setor cheguem
aos agentes públicos capazes de promover
mudanças nesse sentido”, acrescenta o
presidente.

REUNIÃO COM FRENTE PARLAMENTAR

No dia 04 de abril, o FONIF participou,
em Brasília, de reunião solicitada pela
Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB) junto à Frente
Parlamentar de Apoio às Santas Casas.
Presidido pelo deputado federal Antônio Brito (PDS/BA), o encontro contou com
a presença de cerca de 50 parlamentares,
diversas autoridades e mais de uma centena de gestores de Santas Casas e hospitais filantrópicos. O objetivo era debater a
agenda do setor da Saúde e, de modo mais
específico, requisitar a regulamentação
da lei que prevê incentivos para a filantropia nessa área.
Além dos deputados, também estiveram presentes o senador José Serra, o ex-ministro da Saúde, Saraiva Felipe, além
de servidores do Ministério da Saúde. O
deputado Darcísio Perondi, vice-líder do
Governo na época, falou em nome do então presidente Michel Temer, defendendo
o legado dos hospitais filantrópicos.

“imunidade tributária” no projeto
da Reforma da Previdência (Art. 195,
parágrafo 11-B, PEC 287/16) a fim de
evitar interpretações equivocadas
sobre o conteúdo, o que poderia
representar um risco à isenção e à
imunidade tributária das filantrópicas.
“A imunidade tributária das entidades filantrópicas é garantida
pelo parágrafo 7º do Art. 195 da Constituição Federal, que utiliza impropriamente o termo “isenção” quando na
verdade se trata de “imunidade”, conforme o STF já pacificou. O texto final
da Proposta de Emenda à Constituição que trata da Reforma da Previdência (PEC 287/2016), traz o acréscimo do
parágrafo 11-B ao Art. 195 da CF, que
comete a mesma impropriedade. Apesar de alguns juristas não verem problema imediato, o FONIF defendeu na
audiência pública a necessidade de
deixar expresso no texto que se trata de
imunidade e não isenção, para evitar
futuros questionamentos jurídicos”,
explicou Vanderlei.

SUSTENTABILIDADE DO
SETOR É DEBATIDA NO SENADO

Outra ação relacionada ao tema
aconteceu em 26 de junho, quando
foi realizada no Senado Federal,
junto à Comissão de Assuntos Sociais (CAS), uma audiência pública
para debater a situação dos hospitais
filantrópicos no SUS.

Requerida pelos senadores Dalirio Beber (PSDB-SC) e Marta Suplicy
(MDB-SP), a reunião teve o propósito
de instruir os trabalhos de avaliação
da Política de Atenção Hospitalar e
da Contratualização dos Hospitais
Filantrópicos no Sistema Único de
Saúde, além de debater os problemas
e os desafios enfrentados pelas entidades beneficentes de assistência
social que prestam serviços ao SUS.
Na ocasião, foram discutidas ainda
possibilidades de financiamento
para instituições hospitalares filantrópicas, cujo endividamento se
expandiu nos últimos anos.
Custódio Pereira, presidente
do FONIF, apresentou um levantamento sobre a defasagem dos gastos nos hospitais do sistema SUS,
nos quais os custos dos materiais
e outros insumos, de 2011 a 2015,
foram de 72,28%, sendo que as
receitas no mesmo período somam
6,2%.
“Os dados explicitam o subfinanciamento do setor, uma vez que há
mais de dez anos não são realizados
reajustes nas tabelas. Isso sem falar
em outras dificuldades enfrentadas,
como a falta de investimentos em modernização e equipamentos, demora
no cadastro de leitos de UTI, entre
outros problemas que causam atraso
de até um ano para a realização dos
pagamentos”, comentou Pereira.

Edson Rogatti, presidente da CMB
e vice-presidente do FONIF, ressalta
que os problemas mencionados pelo
presidente do FONIF são reais. “Nossas
entidades vivem dificuldades diárias, ora
faltam médicos, ora equipamentos, ora
recursos. O financiamento atual do SUS
não está cobrindo os custos dos procedimentos médicos e, a continuar desta
forma, podemos esperar pelo pior. Temo
que as entidades possam entrar em colapso, com o fechamento de UPAS, postos
de atendimento, hospitais e serviços como
o SAMU. E, a população que já é atendida,
muitas vezes, em situações precárias, terá
mais dificuldades ainda para ter seus direitos ao atendimento de qualidade.”
O Secretário Estadual de Saúde
do Distrito Federal e presidente do
Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (CONASS), Humberto Fonseca,
reconheceu a importância das filantrópicas e comentou sobre como a alta
rotatividade de secretários de saúde
influencia na descontinuidade das
políticas públicas no Brasil.
Para o presidente do FONIF a
audiência atendeu os objetivos esperados. “Devemos enfrentar os grandes
desafios que estão colocados na área da
saúde hoje. Com as filantrópicas, conseguimos prestar uma efetiva colaboração
para o setor e considero o encontro fundamental para pensarmos alternativas
que tornem essas instituições financeiramente sustentáveis”, finaliza.

No encontro ressaltou-se a importância da existência das Santas Casas e
hospitais filantrópicos – que muitas vezes
são os únicos que atendem a população de
determinadas regiões do país. Edson Rogatti, presidente da CMB e vice-presidente
do FONIF, disse na ocasião que as entidades não recebem verba suficiente para
manter os trabalhos solicitados na Lei
13.479/17, que cria linhas de crédito com
juros diferenciados para as organizações.

Vanderlei Viana e o Deputado
Federal Antonio Brito
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Já Vanderlei José Vianna, membro do
Conselho de Especialistas e do Comitê
de Relações Institucionais do FONIF,
defendeu a proposta de incluir o termo

Presidente do Fonif, Custódio Pereira e representes da Comissão de Assuntos Sociais do Senado
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Audiência no Senado

FONIF sai em defesa
das imunidades
tributárias das
filantrópicas

A

relevância das instituições
filantrópicas no cenário nacional foi tema de destaque
de uma audiência pública
realizada na Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) do Senado Federal, em
Brasília, no dia 5 de abril. Solicitada
pelo FONIF e requerida pela então
senadora Ana Amélia (PP/RS), a
reunião teve como um dos temas a
necessidade de preservar os direitos
e garantias constitucionais do setor,
além de debater os entraves que
dificultam a atividade filantrópica
no País.
Aberta pela senadora Marta Suplicy (PMDB/SP), presidente da CAS,
a audiência colocou em pauta algumas medidas adotadas pelo governo
que inviabilizam a renovação ou
conquista da Certificação de Entidades de Assistência Social (Cebas),
documento que garante às filantrópicas as imunidades tributárias,
contribuindo para a manutenção de

Participantes da audiência pública
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sua missão. Além disso, o projeto
da Reforma da Previdência em andamento na Câmara dos Deputados
na época, também esteve entre os
temas apreciados, já que o mesmo
propunha o fim desses benefícios
fiscais.
“Uma das razões que nos levou a
solicitar essa audiência foi a necessidade de colocar, de forma preventiva,
o nosso setor na pauta de debates do
Senado, já que a Reforma da Previdência seria encaminhada a essa
casa legislativa caso fosse aprovada
no Congresso”, comentou Custódio
Pereira, presidente do FONIF.
Pereira foi um dos oradores da
audiência, acompanhado de Pedro
Mello, pesquisador da consultoria
Dom Strategy Partners. Eles mostraram o impacto da atuação das filantrópicas para o país, tendo como
base os dados da pesquisa realizada
pelo FONIF sobre o setor. Também

Senadora Ana Amélia: em debate sobre a
preservação dos direitos das filantrópicos

participaram da mesa Brunno Carrijo, do Ministério da Saúde; Douglas
Carneiro, do Ministério do Desenvolvimento Social e Claudemir Rodrigues Malaquias, representando
Jorge Antonio Rachid, secretário
da Receita Federal no Ministério da
Fazenda.

CONTRAPARTIDA DA FILANTROPIA

O presidente do FONIF lembrou a
contribuição histórica das filantrópicas para o País, pontuando que o
setor atinge locais e populações em
que as entidades governamentais
muitas vezes não chegam. “Por isso
a importância de garantir imunidades
às entidades que, ao final da cadeia
fiscal, devolvem resultados relevantes
para o governo e para a sociedade”.
“Dados levantados por três
ministérios e pela Receita Federal,
compilados na nossa pesquisa de
2016, mostram que dos R$10 bilhões
correspondentes à imunidade cedida
ao setor, 5,92% retornam ao governo, o que soma uma quantia de R$
60 bilhões”, reforçou.
A senadora Ana Amélia parabenizou o FONIF pelo esforço que
vem exercendo em torno da causa
filantrópica e reiterou o apoio a esse
movimento. “A Comissão de Assuntos
Sociais se compromete a mobilizar esforços para corrigir distorções presentes
em dados sobre a filantropia, estando à
disposição para dar apoio às demandas
do FONIF. A presença maciça de pessoas
nessa audiência renova a convicção
de que temos de trabalhar em defesa
desse setor, sobretudo das instituições
que trabalham com foco na responsabilidade social, da transparência e da
governança”, declarou a senadora.

Senadora Marta Suplicy – Presidente da CAS – Comissão de Assuntos Sociais

Ednilson Guioti, Senadora Ana Amélia, Irmã Maria Inês, Custódio Pereira e Pedro Mello

Congresso Nacional – Senado
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Tribunais de Contas

TCU e TCESP
abrem espaço para
debater a causa
filantrópica

Do TCU, além do Ministro Raimundo Carreiro, presidente da entidade, também participaram o secretário geral adjunto Felício Ribas
Torres; Cláudia Gonçalves Mancebo, chefe de assessoria; Melchior
Sawaya Neto, diretor da Secretaria
de Controle Externo/Previdência;
e Rosana de Azevedo, assessora da
Secretaria-Geral de Controle Externo.
Na ocasião, o especialista do
FONIF, Nilton Cesare Padredi, fez
uma apresentação sobre as diferenças entre os conceitos de imunidade
e isenção tributárias e a distinção
entre renúncia fiscal e vedação absoluta ao poder de tributar do Estado. Em sua fala, ele destacou a imunidade tributária das contribuições
sociais, prevista na Constituição
Federal, como contrapartida aos
relevantes serviços prestados pelas
filantrópicas à sociedade.

Ministro Raimundo Carreiro
e Diretores do FONIF

D

ando continuidade à missão de defender e disseminar
a causa filantrópica em todos os âmbitos da sociedade,
o FONIF realizou, no mês de maio,
reuniões com duas importantes instituições brasileiras ligadas à esfera
governamental: o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP),
cujo encontro aconteceu no dia 22,
e o Tribunal de Contas da União
(TCU), no dia 28.
Durante a audiência no TCESP, a
equipe do FONIF apresentou os dados da pesquisa realizada pela instituição em 2016 sobre o impacto da
filantropia no País, bem como seu
papel histórico na prestação de serviços de saúde, educação e assistência social à população brasileira
mais carente. O diretor jurídico da
instituição, Thiago Cabral, reforçou
aos presentes a distinção que há en-
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ners, Pedro Mello; e o Secretário
Executivo da Associação Nacional
de Educação Católica, Evandro Luís
Amaral Ribeiro.

tre renúncia, imunidade e isenção
fiscal, fazendo um panorama técnico-jurídico sobre o tema, que sempre é objeto de confusão para os que
não militam na área.

AUDIÊNCIA NO TCU

“As audiências nos Tribunais de
Contas estão entre as iniciativas que realizamos com o objetivo de ampliar o
diálogo com os agentes públicos sobre
o setor filantrópico. Ambos os encontros
foram muito bons, pois nossa causa foi
tratada com atenção e de forma muito
receptiva”, avalia Custódio Pereira.

O vice-presidente do FONIF
Euler Pereira Bahia também comentou suas boas impressões sobre a reunião no TCU. “Foi uma recepção muito cordial, e, até mesmo,
acima de nossas melhores expectativas. O ministro mostrou-se positivamente surpreso com os dados
revelados pela pesquisa do FONIF e
penhorou seu compromisso de defender a causa filantrópica, especialmente tendo em vista a tradição de seriedade e de bons serviços
prestados ao país através das instituições de educação, saúde e de assistência social.”
Para Edson Rogatti, presidente da CMB, diretor-presidente da
Fehosp e vice-presidente do FONIF, a aproximação com as instâncias foi muito produtiva e deve ser
aprofundada. “Ficou claro a falta de
informações sobre o volume e importância das filantrópicas, especialmente na área da saúde. Os esclarecimentos e dados apresentados
serão essenciais para que as instituições possam ser analisadas e encontrem suporte nos tribunais. Devemos
manter esse contato e manter também as instituições atualizadas sobre
panorama do nosso setor”, concluiu.
Já o vice-presidente, Padre Antônio Tabosa, avalia que os números da pesquisa do FONIF surpreenderam os representantes do TCU
presentes ao encontro.

“A relevância dos dados apresentados foi de suma importância para a
compreensão do TCU sobre o papel da
sociedade civil organizada que contribui para os direitos básicos dos cidadãos nas áreas da assistência social, educação e saúde. Fomos bem
acolhidos e congratulados pelo trabalho realizado pelo FONIF de divulgar a contrapartida do setor filantrópico para a sociedade”, disse Tabosa
Pedro Mello, pesquisador da
Dom Strategy Partners, conclui
que ambas as reuniões, tanto no
TCU quanto no TCESP, foram fundamentais para reforçar a importância do setor filantrópico junto às
principais entidades de controle e
fiscalização das contas públicas do
país.
“Os representantes do TCU e do
TCESP já reconheciam a relevância da filantropia na área de saúde,
pela atuação das Santas Casas, porém, não tinham conhecimento das
informações apresentadas e reforçaram a necessidade de os demais órgãos do Poder Legislativo, Judiciário
e Executivo terem ciência dos dados
da pesquisa e da atuação do FONIF
para a execução de melhores políticas públicas para o Brasil nas áreas
de educação, saúde e assistência social”, comentou.

Já na reunião com o TCU, em Brasília, a comitiva do FONIF foi composta pelo presidente Custódio Pereira, os vice-presidentes Edson
Rogatti, Pe. Antonio Tabosa e Euler
Pereira Bahia, além de Nilton Cesare Padredi, membro do conselho de
especialistas; Thiago Cabral, diretor jurídico; e Vanderlei Vianna, do
comitê de Relações Institucionais.
Também encorparam o grupo
o diretor geral da Confederação das
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas de
Brasília, José Luiz Spigolon; o pesquisador da Dom Strategy Part-

Ministro Raimundo Carreiro, representantes do TCU e Diretores do FONIF

Ministro Raimundo Carreiro, representantes do TCU e Diretores do FONIF
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Imunidades são investimentos

Comitiva mostra
contrapartidas da
filantropia na Receita
Federal

E

m mais uma aproximação junto a
entidades do poder público, diretores do FONIF reuniram-se com
representantes da Receita Federal
no dia 5 de junho, em Brasília, a fim de
colocar em pauta a questão tributária
envolvendo as filantrópicas e, assim,
contribuir para uma melhor compreensão das autoridades em relação ao setor.
Presidida pelo Subsecretário de Tributação e Contencioso, Luiz Fernando
Teixeira Nunes, a audiência contou com
uma apresentação sobre o cenário da
filantropia no País, conduzida pelo presidente do FONIF Custódio Pereira, junto
com o diretor jurídico Thiago Cabral e o
pesquisador Pedro Mello, da Dom Strategy Partners.

“O secretário foi muito atencioso e registrou a importância dos dados que apresentamos sobre o impacto da filantropia
para o Brasil. Ele entende que nós, que atuamos nas filantrópicas, devemos continuar
esse trabalho de peregrinação para difundir
a importância do setor. Os números apresentados foram reconhecidos como muito
importantes, e também foi reconhecido que
as imunidades que o setor recebe não são
gastos, mas sim investimentos”, relatou
Custódio Pereira, presidente do FONIF.

O encontro teve ainda a presença dos
vice-presidentes do Fórum, Pe. Antonio
Tabosa, Dora Silvia Cunha Bueno e Euler
Pereira Bahia. Na outra ponta, representando a Receita Federal, estavam
Fernando Mombelli, Coordenador-Geral
de Tributação, e Rachel Falcão Rung,
Auditora-Fiscal.

Para o vice-presidente da instituição,
Pe. Antonio Tabosa, na audiência ficou
clara a contrapartida proporcionada pelas filantrópicas ao Brasil. “A retribuição
do setor filantrópico é bem maior do que a
desoneração fiscal. Por sinal, fomos enfáticos ao dizer que a Constituição impede o
governo de cobrar tributos das entidades
filantrópicas, portanto, não se deveria
encarar o setor como desonerado ou como
beneficiário das políticas de isenções fiscais,
mas sim, como sociedade civil organizada,
imune à tributação, que contribui para as
políticas públicas nas áreas de Assistência
Social, Educação e Saúde”, declara.

Na pauta do encontro entraram os
aspectos tributários referentes às imunidades garantidas ao setor filantrópico
pela Constituição Federal. O diretor
jurídico, Thiago Cabral, explanou sobre
a diferença entre os conceitos de renúncias, isenções e imunidades, a fim de
esclarecer equívocos de interpretação
que costumam existir na compreensão
desses termos.

“Tivemos uma acolhida muito respeitosa e o diálogo foi muito construtivo,
a julgar pelas declarações expressadas
pelos representantes da Receita Federal
presentes na ocasião. Eles apreciaram
o fato de se revelar dados numéricos,
quantificando a relevância das ações
filantrópicas em favor da sociedade brasileira”, finalizou Euler Pereira Bahia,
vice-presidente do Fórum.
Representantes da Receita Federal, Diretores do Fonif e o pesquisador Pedro Mello
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Equipe ampliada

Entidades representativas

Suli de Moura é a
nova Secretária
Executiva do FONIF

A

equipe do FONIF ganhou um
reforço este ano com a contratação de Maria Ursulina de
Moura – Suli, que iniciou em
agosto suas atividades como Secretária
Executiva da instituição.
Mestre em Comunicação e Letras pela
Universidade Mackenzie, Suli conta com
mais de 17 anos de experiência nas áreas
de educação e gestão, em que atuou como
diretora acadêmica das duas unidades da
Faculdade Santa Marcelina e coordenou
diversos cursos das Faculdades Integradas Rio Branco. Além disso, ela também
enumera 23 anos de atuação no mercado
financeiro, onde chegou ao cargo de Diretora de Comunicação do grupo Santander
Banespa.

Encontro reforça
parceria com ABIEE
e ANEC

Suli chega para agregar valor às
ações promovidas pelo FONIF, com a
tarefa de intensificar os planos de expansão da instituição e reforçar suas
estratégias de crescimento e reconhecimento. “Estou certo de que essa contratação será muito positiva para o Fórum,
pois a Suli tem o conhecimento necessário
para alavancar novos associados e atender às demandas institucionais, que crescem cada vez mais”, comentou Custódio
Pereira.
“Minha larga experiência no mercado financeiro, em comunicação e educação me capacitaram para os desafios que
o FONIF tem hoje. Estou empenhada em
contribuir com essa causa tão importante
para o país”, declara Suli.

FONIF marca presença em conferência da FUNDAMIG

A

Federação Mineira de
Fundações e Associações
de Direito Privado realizou a terceira edição
da CONECT – A Conferência da FUNDAMIG, com o tema “Cenários para
o futuro e seus impactos hoje para o
Terceiro Setor”.
O FONIF participou do evento,
que aconteceu em 17 de agosto, e foi
realizado em parceria com a Confederação Brasileira de Fundações (CEBRAF), entre outras organizações.
Custódio Pereira, presidente do
FONIF, compôs o painel “Sustentabilidade e contrapartidas do Terceiro Setor”, durante o qual destacou
a importância do setor filantrópico
com base em dados oficiais. Também
abordou a imunidade das filantrópicas e a sustentabilidade financei-
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ra dessas instituições, assim como a
falta de legislação no Brasil sobre doações para a saúde e educação.

deu Dora Silvia Cunha Bueno, presidente da CEBRAF e vice-presidente
do FONIF.

“As filantrópicas retornam para a
sociedade seis vezes mais do que recebem como imunidade. É um dado impactante e decisivo para demonstrar
a enorme força do setor”, explicou o
presidente aos participantes.

Importantes autoridades mineiras estiveram presentes no evento,
como o Procurador Geral do Município, Dr. Tomaz de Aquino Rezende, e
a Promotora de Justiça do Ministério
Público de Minas Gerais, Dra. Valma
Leite da Cunha.

O

dia 13 de setembro foi
marcado por um encontro histórico de membros
do FONIF com representantes da Associação Nacional de
Educação Católica do Brasil - ANEC
e da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas ABIEE.
Estiveram presentes na reunião
o presidente do FONIF, Custódio Pereira; o vice-presidente, Padre Antônio Tabosa; o relator do Comitê de
Relações Institucionais, Ednilson
Guioti; além da secretária executiva da instituição, Suli Moura, que foi
apresentada aos parceiros do FONIF
na ocasião.
Representando a ANEC estavam
os secretários executivos James Pi-

nheiro dos Santos e Guinart Diniz, já
a ABIEE marcou presença por meio
do também secretário executivo
Afranio Gonçalves Castro.
“Esse encontro foi uma oportunidade para que eu, que estava chegando à secretaria executiva, pudesse conhecer mais sobre o FONIF, estreitar
os laços da causa que nos une e poder
olhar o horizonte de desafios que temos”, declarou James, da ANEC.
Já o vice-presidente do FONIF,
Antônio Tabosa, disse que a reunião representou um momento de
suma importância para a construção de uma agenda comum em
defesa da filantrópica. “Esse encontro com ABIEE e ANEC, entidades representativas da Educação
Básica e Ensino Superior, foi de ex-

trema relevância para o setor filantrópico. A boa vontade manifestada pelas entidades de se unirem em
defesa dos assistidos pela imunidade tributária potencializa o trabalho emW W W prol do bem comum.
A corrente do bem a cada dia se fortalece na divulgação dos resultados promovidos pelo setor filantrópico. O amor exigente que cuida da
Assistência social, Educação e Saúde
do ser humano é reflexo dos valores
constituídos em cada entidade”, declarou Tabosa.
“Com essa reunião, pudemos
aprofundar o excelente relacionamento que já existe entre o FONIF e
essas entidades representativas tão
importantes, sempre prontas a apoiar
a nossa causa”, comemorou o presidente Custódio Pereira.

O evento foi marcado também
pela realização de um ato público de
assinatura da “Carta de Minas Gerais
a favor do Manifesto pela Imunidade
Tributária do Terceiro Setor”.
“A imunidade é um direito constitucional e neste sentido tem que ser
respeitada e reconhecida por todos,
não só pelo poder judiciário, mas pelos poderes executivo, legislativo e pela
sociedade civil como um todo”, defen-

Diretores da Cebraf e do Fonif

Pe.Tabosa, Custodio Pereira, Suli de Moura, James P.dos Santos, Ednilson Guioti, Guinartt Diniz e Afrânio Castro
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Encontro no CIEE
destaca atuação
das filantrópicas na
Assistência Social

O

presidente do FONIF, Custódio
Pereira, participou do seminário "A juventude brasileira e
a Assistência Social", organizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O evento aconteceu em 23
de agosto, em São Paulo, e abordou a importância das instituições filantrópicas
na assistência social.
No encontro, estavam presentes o
ministro do Desenvolvimento Social,
Alberto Beltrame, o presidente do CIEE,
Antonio Jacinto Palma, o presidente do
CIEE de Santa Catarina, Marcio Felksy,
além de representantes de outras unidades do CIEE. Participaram também
o presidente do Conselho Nacional de
Educação, Eduardo Deschamps, a secretária nacional de Assistência Social,
Maria do Carmo Brant de Carvalho, e o
Secretário da Inclusão Social e Produtiva, Vinícius Botelho.

Custódio Pereira apresentou a pesquisa ‘A contrapartida do setor filantrópico para o Brasil’, com especial destaque
para a área de assistência social, e relembrou a importância do setor por meio de
dados sobre a distribuição das instituições por Estados da Federação e os benefícios que elas oferecem à sociedade.
Além da pesquisa, o presidente do
FONIF elucidou o conceito de entidade de
assistência social para fins de imunidade
tributária e também a diferença entre os
conceitos de imunidade e isenção.
Na ocasião, foi assinado um termo de
cooperação entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e o CIEE, com
foco em capacitações para supervisores
e formação de multiplicadores para atuar em oficinas com orientações sobre o
mercado de trabalho para jovens em estado de vulnerabilidade social.

Apresentação da Pesquisa
“A contrapartida do setor
filantrópico para o Brasil “ para
o Ministro do Desenvolvimento
Social Alberto Beltrame e para
Secretaria de Assistência
Social: Maria do Carmo Brant
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Associados
e parceiros
participam do
FONIF em AÇÃO

C

erca de 70 pessoas participaram, em 21 de setembro, de mais uma
edição do FONIF em Ação,
que aconteceu no Auditório João
Calvino, no Instituto Presbiteriano Mackenzie. O evento reuniu associados e convidados para apresentação das principais atividades
realizadas pela instituição em 2018
e as ações previstas para o futuro
próximo.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

Euler Pereira Bahia

Na ocasião, o presidente do FONIF,
Custódio Pereira, fez um resumo
das principais ações promovidas
no período, incluindo as diversas
audiências públicas realizadas em
órgãos governamentais - como
Senado, Congresso, Receita Federal, Tribunais de Contas, com o
objetivo de defender as imunidades
tributárias do setor.
Os presentes também receberam informações sobre o andamento dos trabalhos desenvolvidos nos
Fóruns articulados pela instituição
em junho e setembro de 2018 com
a proposta de elaborar uma nova
lei complementar para o setor a ser
apresentada posteriormente ao poder público.

Pedro Mello
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Outra importante atividade do
encontro foi a apresentação de uma
prévia dos dados atualizados da
pesquisa do FONIF sobre as contrapartidas das filantrópicas para o
país, conduzida por Pedro Mello, da
Dom Strategy Partners, consultoria
responsável pelo levantamento. “Os

dados só confirmam nossa relevância
e o impacto de nossas atividades nas
áreas de saúde, educação e assistência
social no País”, comentou o presidente Custódio Pereira.
Vale destacar ainda na programação o lançamento do portal do Dia
Nacional da Filantropia, iniciativa
que recebeu elogios dos presentes
após apresentação da então diretora
de comunicação, Liliane Pellegrini,
sobre a nova plataforma. Em seguida, foi feita uma exposição sobre a
campanha de divulgação do portal e
do DNF em si, que buscou envolver
as equipes de comunicação de todos
os associados e parceiros, de forma a
dar amplitude ao tema.

plares da publicação ilustrada. Foi
mencionado ainda o apoio do Sindicato das Entidades Mantenedoras
de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP), maior sindicato patronal do
Ensino Superior da América Latina,
que deve encartar 18 mil exemplares do gibi na revista Ensino Superior, produzida e distribuída nacionalmente pela instituição.

NOVA COLABORADORA

Além de mostrar ao público presente o trabalho ativo desenvolvido pelo FONIF, o encontro também
foi uma oportunidade de apresentar
oficialmente aos associados e parceiros a nova Secretária-Executiva
do FONIF, Suli de Moura, que iniciou
suas atividades no mês de agosto.

Participantes do FONIF em Ação

“Acompanhar logo no início das
minhas atividades um evento tão importante, em que foram mostrados
tantos resultados relevantes, me deixou feliz e motivada”, comentou Suli.

ANÚNCIO DE PARCERIA

O evento também apresentou em
primeira mão a parceria estabelecida pelo FONIF com o Instituto
Maurício de Sousa, que produzirá,
em 2019, um gibi especial da Turma da Mônica sobre o tema filantropia. “O Instituto abriu mão dos
elevados valores referentes aos direitos autorais porque identificou-se
com a causa filantrópica, o que viabilizou esse projeto tão especial, que
contribuirá para ampliarmos na sociedade o conhecimento sobre o nosso setor”, comentou o presidente do
FONIF.
Importantes patrocinadores do
projeto foram lembrados na ocasião, a editora FTD, que tem a maior
gráfica da América Latina, ligada ao Grupo Marista, patrocinará a
impressão inicial de 100 mil exem-

Custodio Pereira , Irmã Adelir e representantes do Inst.das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus

Ricardo Melantonio do CIEE

José Inácio – Presidente do Instituto
Presbiteriano Mackenzie

Custodio Pereira, Antônio Roberto da Maganic e Benedito Aguiar Neto, Reitor da Universidade Mackenzie
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Fóruns das Entidades Filantrópicas

Eventos discutem
projeto de lei
complementar para
a filantropia

A

o longo de 2018, o FONIF promoveu mais duas
edições do Fórum das
Entidades Filantrópicas.
Os encontros reuniram a alta gestão de importantes instituições para
debater a imunidade tributária do
setor filantrópico com foco na elaboração de um novo Projeto de Lei
Complementar (PLC) relacionado ao
tema.
O Fórum das Entidades Filantrópicas se reúne desde setembro de
2017 para discutir o conteúdo do PLC
em função do resultado da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn)
n° 2028, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto reconhece que a regulamentação das imunidades tributárias das instituições
filantrópicas deve ser realizada por
Lei Complementar, razão pela qual

Participantes do IV Fórum das
Entidades Filantrópicas no auditório
do Colégio Santa Cruz/ SP

Diretoria da Sociedade
Beneficente São Camilo e do FONIF
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Participantes do III Fórum em Brasília

o setor se mobilizou em torno dessa demanda.
Durante o III Fórum, realizado
em junho em Brasília, o Pe. Antonio Tabosa, vice-presidente do FONIF mencionou que a construção do
PLC estava sendo bem pensada, refletida e argumentada. “Como vivemos em uma época de mudanças,
também precisamos atualizar a legislação para que ela atenda melhor àqueles que estão em situação
de vulnerabilidade. Penso que é isso
que engaja e motiva o coletivo das
entidades no processo de elaboração do PLC”.
Em complementação aos pontos
já acordados nas edições anteriores,
no IV Fórum, promovido em setembro em São Paulo, o foco do debate
foram as contrapartidas do setor e as

sanções em caso de descumprimento das mesmas. O evento foi realizado no auditório do Colégio Santa
Cruz e contou com reuniões promovidas em grupos divididos por áreas,
com posterior discussão na plenária
que reuniu todas as agendas.

CONSTRUÇÃO COLETIVA

Motivados especialmente pela missão e pelo trabalho realizado pelas
suas entidades, os participantes se
engajaram nos debates até alcançarem consenso dos pontos considerados fundamentais que deveriam
estar contidos no PLC. Utilizando a
tecnologia aberta, as entidades presentes puderam votar por meio de
celulares, sendo que os resultados
das deliberações eram projetados em
tempo real no telão. Caso, após os debates, as propostas não fossem aprovadas por pelo menos 70% dos presentes, os tópicos eram colocados
novamente em discussão.
“Concluído o PLC, nossa missão
agora é colocá-lo em pauta no Congresso para que os representantes do
povo possam aprová-lo. Acreditamos
que, assim, as entidades terão segurança jurídica no desenvolvimento de suas
atividades”, disse o Pe. Tabosa, mediador do encontro.
Para Thiago Cabral, diretor jurídico do FONIF, o trabalho proposto
nos Fóruns atingiu sua finalidade. “O
processo de discussão e elaboração de
conceitos mediado pelo FONIF atendeu
o seu principal objetivo, que era juntar
a sociedade civil dos três segmentos filantrópicos. Cada qual pôde apresentar
as suas angústias, desafios e objetivos.
A riqueza se deu principalmente porque
o ponto em comum das três políticas é
sempre o cidadão vulnerável, aquele
que tem dificuldades em receber do Estado as obrigações constitucionais que
regem sua vida em sociedade”.
O relator do Comitê de Relações
Institucionais do FONIF, Ednilson
Guioti, acompanha a avaliação positiva da iniciativa. “Atingimos aquilo que esperávamos: o engajamento no debate de modo a representar o

posicionamento das entidades sobre
a questão das contrapartidas. O nível das discussões foi elevadíssimo, já
que esteve presente a alta gestão das
entidades e tudo isso favoreceu a definição de regras de contrapartidas alinhadas com as necessidades de quem
realmente está engajado no dia a dia
do setor”.

PRESENÇAS IMPORTANTES

Entre as mais de 150 pessoas que
participaram do IV Fórum, esteve
presente o procurador de Justiça do
Ministério Público do Distrito Federal e membro do Conselho de Especialistas do FONIF, Dr. José Eduardo
Sabo Paes, que elogiou o encontro.
“Não tenho dúvida de que os posicionamentos aqui colocados fortalecerão
e poderão complementar os projetos de
lei já existentes para o setor”, comentou o procurador.
Outra presença a se registrar foi
a do Promotor de Justiça de Fundações do Ministério Público do Estado
de São Paulo, Dr. Airton /, que lembrou aos participantes a relevância
do trabalho realizado pelas organizações da sociedade civil. “Quando o
Estado confere benefícios para as organizações da sociedade civil não está
oferecendo privilégios, mas sim prerrogativas, fazendo com isso justiça social” declarou.

Pe.Tabosa, Vivian Sueiro , Renato
Dolabella e Patricia Z.Pierini

Dr.Thiago F.Cabral, Ednilson
Guioti e Padre Tabosa

Dr.Airton Grazzioli, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo
e Curador de Fundações de São Paulo e José Eduardo Sabo, Conselheiro do FONIF e
Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
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Portal do Dia Nacional da Filantropia

Novo canal reúne
histórias emocionantes,
ações solidárias
e conteúdo sobre
filantropia no Brasil

A

causa filantrópica ganhou
mais um importante aliado
no ano de 2018: o Portal do
Dia Nacional da Filantropia –
www.dnf.org.br.
Nascido em 2017, o projeto que deu
origem à data comemorativa visa a estimular organizações, empresas e sociedade para a geração de ações relacionadas
ao setor filantrópico em três eixos:

1) Voluntariado,
2) Conhecimento,
3) Transparência.
Todas as atividades têm como ponto
de convergência o portal do Dia Nacional
da Filantropia, em que os visitantes podem
cadastrar atividades realizadas em todo o
País nesses três âmbitos, incluindo fotos,

vídeos e testemunhos, contribuindo para a
consolidação de um grande mapa da filantropia e da solidariedade no Brasil.
No eixo do Voluntariado serão disponibilizados projetos e ações sociais realizados pelas filantrópicas em todo o País
como, por exemplo, o Dia Mackenzie Voluntário, iniciativa do Instituto Presbiteriano Mackenzie, associado do FONIF, que
soma cerca de 50 mil voluntários e mais de
500 mil pessoas atendidas, e já consta como
cadastrado no Portal.
Já no eixo Conhecimento serão divulgados tanto cursos quanto palestras, seminários e outras atividades que ajudem
no entendimento do que é a filantropia e
de como ela auxilia as comunidades onde
atua. Nessa seção do portal, os internautas podem ter acesso gratuito aos eventos
presenciais e online, ampliando o debate e
aprendizado sobre o setor.

Por fim, o eixo Transparência visa a incentivar especialmente
as filantrópicas a divulgar seu trabalho junto à sociedade, mostrando a transformação que as causas
beneficentes geram na vida dos indivíduos. O FONIF pensou em duas
formas de mostrar essas ações: a
primeira é estimulando que entidades do setor divulguem seus cases de sucesso, como já fizeram, por
exemplo, a Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) e o Centro Universitário Adventista de São Paulo
(Unasp), associadas do Fórum, que
cadastraram no Portal histórias
emocionantes de pessoas que tiveram a vida marcada positivamente pelo apoio das filantrópicas. A
segunda é por meio da divulgação
dos relatórios de atividades dessas
instituições, que mostram em números e relatos a relevância de seu
trabalho.

será construído a partir da contribuição de todos que praticam a filantropia no Brasil, e esse conceito, de colaboração coletiva, dialoga
perfeitamente com o cerne da nossa
missão, que é cuidar do outro”, finaliza.

“Sabemos da força das estratégias digitais e queremos trabalhar
isso a favor do setor. Com essa plataforma online, todos poderão dar
visibilidade de forma rápida e ágil
às suas ações filantrópicas e isso
contribuirá para dar dimensão a essas iniciativas tão importantes, estimulando assim mais ações de interesse público. Será, no futuro, um
‘Youtube do bem e da filantropia’”,
explica Custódio Pereira, presidente do FONIF.
“Nós temos que divulgar o que
fazemos, pois é nossa obrigação
moral inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Temos que criar
essa rede do bem para mudar nosso país”, reforça Liliane Pellegrini,
diretora de Comunicação do FONIF
na época.
Disponível para ser acessado no endereço dnf.org.br, o portal
precisa da contribuição das instituições do setor para manter-se
vivo e dinâmico e, assim, atingir os
objetivos a que se propõe. “Nosso
objetivo é que esse portal se torne,
em alguns anos, na principal referência sobre filantropia no País. Ele
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Primeira vitória

Dia Nacional
da Filantropia é
aprovado na Câmara
dos Deputados

N

o dia 12 de dezembro foi
aprovado pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, em Brasília,
o projeto de lei 8697/2017, que institui o Dia Nacional da Filantropia,
comemorado em 20 de outubro.

Inspiração: cadeamari.tumblr.com

O pedido do FONIF para a criação da data foi acolhido em 2017
pelos deputados federais Antonio
Brito (PSD/BA) e Eduardo Barbosa
(PSDB/MG), que conduziram todo

o processo de tramitação e acompanharam os passos que levaram
o projeto a essa primeira vitória.
A aprovação final da data, no entanto, ainda depende de votação no
Senado Federal, o que deve acontecer em 2019.
“Agradecemos imensamente aos
deputados Antonio Brito e Eduardo
Barbosa pela parceria fundamental para essa conquista”, comemora Custódio Pereira, presidente do
FONIF.

Processo de criação do logo do Dia Nacional da Filantropia, criado por Antonio Roberto de Oliveira do Managic Institute.

+ abraço =
42

=

Parceria

Custódio Pereira e Johnny Saad

A

parceria do FONIF com
o Grupo Bandeirantes,
iniciada em 2017, deu
mais um passo importante em outubro de 2018, com a realização de um encontro com a direção do Instituto Bandeirantes
– IB, entidade responsável por incentivar, implementar, promover e
monitorar ações sociais e educativas junto às empresas do grupo em
todo o país.
A reunião teve o objetivo de alinhar iniciativas de apoio do IB às
ações promovidas pelo FONIF em
defesa da filantropia e contou com
a participação de Denise Arbex, Catarina Casanova e Shirlei Figueiredo
Alves, da Direção do Instituto Bandeirantes, além de representantes
do FONIF – Custódio Pereira, presidente; Euler Pereira Bahia, vice-presidente; Thiago Cabral, diretor
jurídico; Suli de Moura, secretária
executiva; e Ana Paula Teixeira, da
Trama Comunicação, assessoria de
imprensa do Fórum.

Grupo
Bandeirantes
reitera apoio à causa
filantrópica
Na ocasião, o presidente do FONIF apresentou à direção do IB informações relevantes sobre a atividade filantrópica no Brasil, bem
como projetos que o Fórum vem
desenvolvendo com o objetivo de
valorizar e fortalecer as ações do
setor.
Um dos temas abordados na
reunião foi o fortalecimento, em
2019, do Dia Nacional da Filantropia, comemorado em 20 de outubro,
e que tem a proposta de representar
um grande marco nacional da atividade filantrópica no país. O objetivo é que a data contribua para dar
visibilidade e estimular a sociedade a aderir e apoiar as ações filantrópicas realizadas pela socieda\de
civil e pelo próprio setor de forma
permanente.
Após o encontro, as equipes do
FONIF e IB devem trabalhar em uma
proposta de planejamento de ações a
serem desenvolvidas ao longo de 2019
em parceria pelas duas instituições.

“Ficamos muito felizes com a
disponibilidade e empenho do Grupo
Bandeirantes no apoio a nossa causa”, comentou o presidente Custódio Pereira.
O vice-presidente do FONIF, Euler Pereira Bahia, também fez um
balanço positivo do encontro. “Foi
um diálogo muito construtivo. Seguramente esse foi mais um importante
passo dado na consolidação do Projeto Estratégico que o FONIF estabeleceu, cujos resultados certamente serão
muito promissores”.
“É importante termos um meio
de comunicação de expressão nacional como parceiro estratégico para
difundirmos o bem que as Entidades Filantrópicas fizeram e fazem ao
país, desmistificando conceitos errados que o cidadão comum tem destas organizações e dando visibilidade
às suas ações de acolhimento aos que
mais precisam”, declarou o Diretor
Jurídico do FONIF, Thiago Ferreira
Cabral.

Diretoria do Instituto Bandeirantes e do FONIF
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Instituto Maurício de
Sousa produz gibi
sobre a atividade
filantrópica

A

A parceria com o Instituto foi
firmada após alguns encontros entre o presidente do FONIF, Custódio Pereira, e a diretoria e equipe do
desenhista. Nessas reuniões, o assunto principal foi a união em prol
do trabalho realizado pelas filantrópicas e as formas de difundir sua
importância.

Mauricio de Sousa e Amauri Sousa

Em apoio à causa, Maurício de
Sousa gravou um vídeo, postado no
site do FONIF, parabenizando o trabalho da instituição. O resultado da
parceria será apresentado em 2019,
com o lançamento de um gibi especial em que a Turma da Mônica
mostrará ao leitor, de forma lúdica,
o funcionamento do setor filantrópico e o impacto de suas atividades
na vida das pessoas.
Outros parceiros importantes
também estão envolvidos no projeto, como a Audisa Auditores Associados, a editora FTD, que tem a
maior gráfica da América Latina,
ligada ao Grupo Marista, que patrocinará a impressão inicial de 100
mil exemplares da publicação ilustrada. O Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabelecimentos
de Ensino Superior no Estado de São
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Filantropia em quadrinhos

causa filantrópica ganhou um parceiro muito
especial em 2018: o Instituto Maurício de Sousa,
cujo presidente é Mauricio de Sousa,
criador da Turma da Mônica, um dos
maiores sucessos do universo dos
quadrinhos de todos os tempos.

FONIF

FONIF se manifesta
com carta aberta ao
novo governo

A

Paulo (SEMESP) também é apoiador
da iniciativa e irá encartar exemplares do gibi na revista Ensino Superior, produzida e distribuída nacionalmente pela instituição.

pós as eleições de 2018,
que consagraram Jair
Bolsonaro como novo
presidente eleito do
Brasil, o FONIF produziu uma carta
aberta dirigida ao futuro chefe da
nação brasileira, parabenizando-o pelos resultados nas urnas e
expressando os votos de sucesso e
prosperidade da instituição para o
novo governo.

“A parceria com o Instituto Maurício de Sousa é uma grande conquista que trará mais visibilidade à causa
da filantropia”, avalia Thiago Ferreira Cabral, diretor jurídico do FONIF e idealizador do encontro.

A mensagem, assinada pelo
presidente do FONIF, Custódio
Pereira, reforça a importância da
filantropia para o País e reafirma
o compromisso histórico do setor
com a população brasileira, principal beneficiada pelos serviços
prestados pelas filantrópicas nas
áreas de saúde, educação e assistência social. A carta também faz
um apelo para que o novo presidente volte seu olhar para essa
causa tão importante, que carece
de valorização e apoio por parte do
Estado.

Para Amauri Sousa, diretor do
IMS, o projeto com o FONIF visa
mostrar que a filantropia tem um
papel fundamental na construção
de um mundo melhor. Ele reforça
também a missão do Instituto na
realização de projetos, campanhas
e ações sociais que estimulem o desenvolvimento humano, a inclusão
social, o respeito entre as diferenças e a formação de cidadãos conscientes e conhecedores de seus deveres e direitos. “Com a ajuda dos
personagens da Turma da Mônica
transformamos conteúdos em espaços de discussão e reflexão que possam contribuir para uma sociedade
mais consciente de seus direitos e deveres”, explica.
“Estamos muito felizes e agradecemos imensamente ao Instituto Maurício de Sousa e também aos
patrocinadores que estão conosco
nesse projeto tão especial”, finaliza Custódio Pereira, presidente
do FONIF.

Além de Bolsonaro, a instituição
também encaminhou felicitações
ao deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) pela nomeação como
Ministro Ordinário responsável por
coordenar o governo de transição do
presidente eleito e também por sua
indicação para liderar o Ministério da
Casa Civil a partir de 2019, após a posse do novo presidente.
Defensor das instituições filantrópicas, Lorenzoni já apoiou publicamente o setor em diferentes ocasiões,
com destaque para os debates em
torno da Reforma da Previdência que
aconteceram ao longo de 2017, quando
as imunidades tributárias garantidas
às instituições filantrópicas pela
Constituição sofreram críticas e questionamentos.
“Temos esperança de que o novo
governo olhará para a filantropia brasileira como ela merece e deve ser compreendida, como um parceiro histórico que
merece ser apoiado em suas demandas
essenciais, já que suas atividades afetam
diretamente a vida de milhões de brasileiros”, declarou o presidente do FONIF.

Cartas abertas ao Presidente Jair Bolsonaro
e ao Ministro Onyx Lorenzoni.

Capa do gibi sobre filantropia
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Equipe ampliada

Comunicação do
FONIF fortalece a
causa filantrópica

N

MATÉRIAS
PUBLICADAS

os últimos anos, o movimento provocado pelo
FONIF em defesa do setor
filantrópico vem chamando a atenção do poder público e da sociedade, aumentando a visibilidade do
segmento junto a diferentes públicos.

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Uma parte fundamental desse
movimento para difundir a filantropia, se aproximar e engajar os
públicos de interesse da organização
é capitaneada pelo Comitê de Comunicação do Fórum. Em 2018, uma série de ações de comunicação foram
realizadas para combater a desinformação sobre o funcionamento do
setor, das imunidades tributárias e,
principalmente, amplificar a divulgação do impacto da filantropia no
País. Confira os destaques!

Foram 273 matérias publicadas
na mídia com menção ao fórum, que
cumprem importante papel na promoção de discussões sobre as contrapartidas que o setor filantrópico
apresenta à sociedade.

O FONIF marcou presença nos veículos de maior visibilidade do
País, como Agência Estado, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo,
Agência O Globo, Istoé, Agência Brasil, Uol, Terra, DCI, e outros.

Além disso, a organização se
reuniu com o Grupo Bandeirantes,
com o intuito de fortalecer a parceria e alinhar iniciativas de apoio
do grupo às ações promovidas em
defesa da filantropia. As duas instituições devem trabalhar juntas
em 2019 em prol do setor.

COMUNICAÇÃO COMO
FATOR FUNDAMENTAL NO 		
MONITORAMENTO DE PAUTAS

Diante da fragilidade das políticas
públicas que asseguram a sustentabilidade das organizações filantrópicas, é por meio das principais
mídias do país, governamentais ou
não, que se pode obter um termômetro que indique a percepção geral
sobre o setor.
Para tanto, o FONIF realiza um
monitoramento diário das principais mídias do País, digitais e impressas, por meio da agência de
relações públicas Trama Comunicação. Essa análise foi estendi-
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da às entidades associadas, que recebem diariamente em sua caixa de
e-mails um breve relatório sobre o
monitoramento.

LANÇAMENTO DO PORTAL DO 		
DIA NACIONAL DA FILANTROPIA

O FONIF lançou uma campanha
de comunicação e website (www.
dnf.org.br) para marcar o Dia Nacional da Filantropia. A campanha, referente à data comemorada em 20 de outubro, que pretende
continuar por todos os 365 dias do
ano, tem como objetivo estimular
ações relacionadas ao setor filantrópico em três eixos principais: 1)
Voluntariado, 2) Conhecimento, e
3) Transparência e foi considerada um sucesso. Agora já há um espaço para que as filantrópicas postem os seus cases e testemunhos de
milhares de pessoas que foram beneficiadas por suas ações, além de
projetos que venham apoiar e fortalecer o nosso setor.
Teremos
uma espécie de “youtube” do bem
e da filantropia. A iniciativa será
fortalecida com a participação de
todos.

meio das mídias sociais, newsletters
mensais, site e blog.

EQUIPE

O Comitê de Comunicação do FONIF
é formado por Liliane Pellegrini, diretora de comunicação, Jéssica Santos, gerente de comunicação, Andrea
Teske, gerente de marketing do Colégio Visconde de Porto Seguro, André
Luiz Queiroz, da Diretoria de Marketing do Grupo Marista e Sonia Santos, coordenadora de graduação e da
Divisão de Marketing e Comunicação da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP).

News Letters que são enviadas trimestralmente
para o mailing das filantrópicas

No site, os participantes podem
cadastrar as atividades realizadas
em todo o País, contribuindo para
a consolidação de um grande mapa
da filantropia e da solidariedade no
Brasil. O site é uma ação permanente
que continuará em 2019 e nos anos
seguintes.

MARKETING DIGITAL

Para se relacionar com públicos diversos, ao longo de 2018, foram fortalecidas as estratégias digitais do FONIF. A organização utiliza uma série
de ferramentas de marketing digital
que contemplam inbound marketing
e monitoramento, além de marcar
presença nas principais redes sociais,
como Facebook, Linkedin e Instagram.
Essa abrangência confere ao FONIF ferramentas para se relacionar
tanto com o público interno quanto
externo, espalhando a mensagem por
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A Contrapartida do Setor Filantrópico no Brasil.

Nova pesquisa do
FONIF confirma a
força da filantropia
brasileira

"Me senti muito honrado quando o
FONIF, liderado pelo Dr. Custódio Pereira, nos convidou para auxiliar no desafio de defender publicamente, perante
o Governo e a sociedade, a importância
do apoio subsidiário garantido às instituições filantrópicas sérias, atuantes em
educação, saúde e serviço social.
A pesquisa “A contrapartida do Setor Filantrópico para o Brasil” representa um merecido processo de reconhecimento, retribuição e estímulo para
que essas organizações, que em muitos casos estão atuando no País, mesmo
antes de sermos uma República, possam
continuar a desempenhar seu papel de
substituição do Estado em algumas das
funções mais caras ao desenvolvimento
sócio econômico do País."
Daniel Domeneghetti, sócio da
DOM Strategy Partners

O

FONIF finalizou em dezembro de 2018 a atualização da pesquisa A
Contrapartida do Setor Filantrópico no Brasil, realizada novamente pela consultoria
Dom Strategy Partners em parceria com a instituição.
Assim como a primeira edição
desse levantamento, realizado em
2016, os dados da nova pesquisa não
deixam dúvidas quanto à representatividade das instituições filantrópicas para o bom funcionamento do
país nas áreas de saúde, educação e
assistência social. Além disso, o documento mostra também o retorno
da filantropia para a sociedade frente às imunidades tributárias garantidas na Constituição Federal.
Segundo números reunidos na
pesquisa, a cada R$1,00 investido
pelo Estado no setor com as imunidades fiscais, a contrapartida real é de
R$7,39 em benefícios entregues à população - ou seja, uma entrega mais
de sete vezes superior ao que é recebido.
Vale mencionar também que o
valor das imunidades tributárias das
filantrópicas ficou em R$12 bilhões no
período pesquisado, o equivalente a
apenas 3% de toda a arrecadação previdenciária, que foi de R$375 bilhões.

Ricardo Roberto Monello, sócio fundador
da Audisa Auditoria e Consultoria
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“Esses dados só reforçam o compromisso do nosso setor com o Brasil. Não
fazemos filantropia visando imunidades, fazemos pela nossa missão e carisma, o que nos leva a investir muito mais

do que recebemos em favor daqueles que
mais precisam do nosso trabalho”, comenta Custódio Pereira, presidente do
FONIF.

PRINCIPAIS NÚMEROS DE CADA ÁREA

De acordo com os números consolidados na nova pesquisa do FONIF,
na área da saúde, o setor filantrópico realiza mais de 260 milhões
de procedimentos ambulatoriais e
hospitalares e corresponde a 59%
de todas as internações de alta
complexidade do Sistema Único de
Saúde. Vale mencionar ainda o fato
de que o Brasil conta com 906 municípios atendidos exclusivamente
por um hospital filantrópico.
Na educação não é diferente.
Segundo o levantamento, as filantrópicas do segmento somam mais
de 2,4 milhões de alunos matriculados e 725 mil bolsistas no Ensino
Superior e Básico, isso sem mencionar o aspecto qualitativo, já que
essas instituições são reconhecidas pela oferta de uma educação
de altíssima qualidade, conforme
constatação de rigorosos rankings de avaliação, como o ENEM e a
CAPES.
Na área de assistência social a
relevância dos dados é a mesma.
Mais de 3,6 milhões de vagas de serviços essenciais de proteção básica
são oferecidos pelo setor, o que representa 47% das vagas oferecidas
pela rede socioassistencial privada,
incluindo atendimentos de média e
alta complexidade, assessoramento e
defesae garantia de direitos.

Alexandre Chiaratti - Audisa, Pedro Mello - DOM Strategy Partners, Diretoria do FONIF: Custódio Pereira, Dora Silvia
Cunha Bueno, Thiago Ferreira Cabral, Edson Rogatti e Suli de Moura: Secretária Executiva do FONIF

AUDITORIA VALIDA NÚMEROS 		
DA NOVA PESQUISA

A segunda edição da pesquisa do
FONIF teve seus números auditados pela AUDISA, empresa tradicional de auditoria e consultoria para o
Terceiro Setor, que é uma parceira
desde o início do Fórum.
“É um privilégio contarmos com
a equipe competente e preparada da
AUDISA. Os dados que trazemos são
muito relevantes e mostram para a
sociedade o quanto o setor filantrópico é essencial para o Brasil, por isso
é muito importante termos conosco
parceiros tão qualificados, que contribuam para dar força à nossa missão”, disse Custódio Pereira, presidente do FONIF.
Ricardo Monello, sócio fundador da AUDISA, comenta que
acompanhar o FONIF nesse movimento de defesa das filantrópicas é
muito significativo. “Para nós, que
atuamos exclusivamente no terceiro setor, é uma honra e um orgulho,

pois as pesquisas realizadas pelo
FONIF têm um significado grande,
útil e importante para a compreensão da filantropia no âmbito governamental e junto à sociedade civil”,
avaliou Monello.

DADOS DO FONIF SUBSIDIAM
MEMORIAL ENVIADO AO STF

A atualização da pesquisa do FONIF, antes mesmo de ser lançada
oficialmente, já começou a contribuir para a defesa do setor.
No mês de setembro, os dados
mapeados no levantamento foram utilizados para dar subsídios
ao Prof. Dr. Ives Gandra da Silva
Martins, membro do Conselho de
Notáveis do FONIF, acompanhado da Dra. Fátima Fernandes de
Souza, para a consolidação de um
memorial encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, visando
a melhor esclarecer o tema das
contrapartidas, pois houve uma
fala preocupante dos Ministros
Barroso e Gilmar Mendes, fazen-

do a entender a necessidade de
modulação da decisão, o que a ex-presidente do Supremo, ministra
Cármen Lúcia, tinha deixado claro
quando da divulgação do resultado
do julgamento, cumprindo o que
está colocado na Constituição.
A demanda surgiu após debates
no STF levantarem novos questionamentos sobre a questão e embargos de declaração referentes às ADIs
2028 e 5622, que tratam do tema,
terem voltado a gerar incertezas em
torno do assunto.
“As dificuldades do momento
histórico vivido pelo Brasil não escapam ao terceiro setor, que, tendo sua
pretensão confirmada com o julgamento de mérito das referidas ADI´s,
aguarda pela reunião dos feitos, a
fim de que, a partir da rejeição dos
embargos de declaração ofertados,
seja garantida a justiça, com o implemento da supremacia constitucional”, menciona um dos trechos do
memorial.
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CENÁRIO DA FILANTROPIA NO BRASIL

2,3 mi de colaboradores:
um dos setores que mais
contrata no país.

739%

R$ 6,39 adicionais é o que o
setor filantrópico devolve a
cada R$ 1,00 investido pelo
Estado com as imunidades.

Apenas 3%, dos 375 Bilhões
arrecadados pela previdêcia,
foi o valor da imunidade
fiscal das filantrópicas.

Foi o retorno sobre
investimento quanti e quali
gerado em 2017, o que
equivale a R$ 88 bilhões.

SAÚDE

2,4 milhões

725 mil

Mais de 2,4 milhões de alunos
matriculados desde a Educação Básica
até o Ensino Superior.

725 mil bolsas de estudo no
Ensino Superior e Básico.

Cursos reconhecidos por rigorosos
rankings de avaliação, como o ENEM,
ENADE e a CAPES.

15%

4,66

15% de todos os alunos matriculados
na Educação Superior estudam em
instituições filantrópicas.

Retornam 4,66 vezes o que
recebem em imunidades.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

260 milhões

100 mil

Mais de 260 milhões de
procedimentos ambulatoriais
e hospitalares.

Mais de 100 mil leitos.

906

59%

47%
3,6 milhões

59% de todas as internações
de alta complexidade no SUS.

Filantrópicas são referência
mundial em áreas como
oncologia, cardiologia e
transplantes.
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3%

2,3 milhões
80% da população brasileira
reside em municípios
cobertos por serviços de
instituições filantrópicas.

|

EDUCAÇÃO

R$ 6,39

80%

FONIF

O país conta com 906
municípios atendidos
exclusivamente por um
hospital filantrópico.

Oferta de mais de 3,6 milhões de vagas de
serviços essenciais de proteção social, de
média e alta complexidade, assessoramento,
defesa e garantia de direitos.

47% das vagas oferecidas pela rede
socioassistencial privada provêm do
setor filantrópico.

8,26

12,02

Retornam 8,26 vezes o que
recebem em imunidades.

Retornam 12,02 vezes o que
recebe em imunidades.
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"AS INSTITUIÇÕES
SEM FINS LUCRATIVOS
SÃO AGENTES DE
MUDANÇA HUMANA.
SEU “PRODUTO” É UM
PACIENTE CURADO,
UMA CRIANÇA QUE
APRENDE, UM JOVEM
QUE SE TRANSFORMA
EM ADULTO COM
RESPEITO PRÓPRIO;
ISTO É TODA UMA VIDA
TRANSFORMADA."
Peter Drucker

Congregação Santa Cruz

Novos associados
se unem ao FONIF
na luta pela
filantropia

E

m 2018, instituições de relevância no setor filantrópico passaram a integrar a rede de associados do FONIF. São elas: Congregação Santa Cruz,
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Instituto Apóstolas do Sagrado Coração de
Jesus, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência, Sociedade Beneficente São Camilo.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

As novas parceiras chegam para fortalecer ainda mais a luta em favor da causa da
filantropia defendida pelo FONIF.

ABAIXO, CONFIRA ALGUNS DEPOIMENTOS DOS NOVOS ASSOCIADOS DO FONIF.
Instituto Apóstolas do
Sagrado Coração de Jesus

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo

Real e Benemérita Associação
Portuguesa de Beneficência

Sociedade Beneficente São Camilo

“Nós da BP trabalhamos diariamente, há quase 160 anos, para garantir acesso à saúde de qualidade, com o propósito maior de valorizar a
vida de todos. Nossa dedicação à causa filantrópica também é parte disso. Assim, nesse momento de profundas transformações pelo qual passamos, saudamos a atuação do FONIF, que desenvolve um imprescindível trabalho de advocacy em nome das entidades que atuam na área da
saúde, da educação e da assistência Social, de forma a garantir que essas
instituições possam continuar a oferecer seus serviços em prol do desenvolvimento do País e de todos os brasileiros”
Arnaldo Bartalo Júnior, superintendente-executivo de
filantropia da Beneficência Portuguesa de São Paulo

“O FONIF – Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas tem como
missão atuar em defesa dos interesses das instituições filantrópicas brasileiras de assistência social, educação e saúde, promovendo articulações
importantes entre os diversos setores visando a garantia dos direitos constitucionais, desta forma a Santa Casa de São Paulo, que é considerada um
dos mais importantes centros de referência hospitalar do Brasil, e que presta atendimento assistencial a mais de 2,5 milhões de pessoas anualmente,
considerou relevante associar-se ao FONIF para que juntos possam atuar
no fortalecimento do setor filantrópico na área da saúde.”
Carlos Augusto Meinberg, diretor presidente da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

53

RELATÓRIO 2018

|

FONIF

P R I N C I PA I S A C O N T E C I M E N T O S

FONIF realiza
Cadastro das
Instituições
Filantrópicas

O

Cadastro das Instituições Filantrópicas do FONIF é uma
iniciativa pioneira com objetivo de estabelecer um canal
de relacionamento com cada uma das
mais de 11 mil instituições filantrópicas certificadas com o CEBAS no país,
buscando atualizar e compartilhar
as informações mais recentes sobre o
perfil, prestação de serviços e iniciativas realizadas pelas instituições e pelo
setor filantrópico.
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das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social e acesso aos dados públicos disponíveis na internet. Em 2019, uma equipe dedicada de colaboradores fará contato
telefônico para apresentação do FONIF e
da iniciativa do Cadastro aos responsáveis
pelos assuntos institucionais e filantropia
de cada instituição. Na ocasião do contato são disponibilizadas as informações de
referência do FONIF e é solicitado o preenchimento do cadastro atualizado.

A atualização do cadastro com dados primários considera as informações
já levantadas a partir das fontes oficiais
dos Ministérios durante o ano de 2018
e servirá de base para as futuras publicações da pesquisa "A Contrapartida do
Setor Filantrópico", dos mapas do "Observatório da Filantropia" e das ações do
"Dia Nacional da Filantropia".

Segundo o cronograma estabelecido,
as 300 maiores instituições do setor serão
contatadas até março e a lista completa
das 11 mil filantrópicas do país, possivelmente até o final do ano de 2019. Todas as
informações disponibilizadas pelas instituições contam com o sigilo e confidencialidade do FONIF e não serão publicadas
de forma individualizada ou compartilhadas com terceiros.

O trabalho de cadastramento foi iniciado em novembro de 2018, com a identificação das 300 maiores instituições

Participe do levantamento! Em 2019,
coloque sua instituição no Mapa da Filantropia!

ASSOCIADOS
DO FONIF
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ASSOCIADOS

ASSOCIADOS

Associação Congregação de Santa Catarina

Centro de Integração Empresa-Escola

Associação de Ensino de Ribeirão Preto

Congregação Santa Cruz

Associação de Ensino Social Profissionalizante

Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho

Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social

Fundação Visconde de Porto Seguro

Associação Paranaense de Cultura

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Associação Santa Marcelina

Instituto Adventista de Ensino
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ASSOCIADOS

ASSOCIADOS

Instituto Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social

Instituto Presbiteriano Mackenzie

Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência

Instituto Superior de Educação Santa Cecilia
Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do
Estado de São Paulo
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein
Junta de Educação da Convenção Batista do Estado de São Paulo

Mosteiro São Geraldo de São Paulo
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Sociedade Beneficente São Camilo
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RELATÓRIO FINANCEIRO

Balanço patrimonial
em 31 de Dezembro de
2018 e 2017 (em reais)
ATIVO

NOTA

2018

2017

ATIVO CIRCULANTE

RELATÓRIO
FINANCEIRO

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Recursos sem restrição

4

Bancos Conta Movimento
Bancos Conta Aplic. Liquidez Imediata
OUTROS CRÉDITOS

61.545

26.109

162.221

153.834

223.767

179.943

5

Valores a Receber

17.658

Adiantamento para despesas

167

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

167

17.658

223.934

197.601

ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO

6

Tangível

682

Intangível

332

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO

1.014
224.947

197.601

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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RELATÓRIO FINANCEIRO

Balanço patrimonial
em 31 de Dezembro de
2018 e 2017 (em reais)

Demonstração do
Resultado do Período
em 31 de Dezembro de
2018 e 2017 (em reais)

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

NOTA

2018

Obrigações Fiscais

902

86

Contribuição Associativa

52

24

Outras Captações de Recursos

Adiantamento de Associados

Patrimônio Social
Superávit
TOTAL DO PATRÍMÔNIO LÍQUIDO

953

2.072

8
195.529

61.715

28.465

133.814

223.994

195.529

224.947

-

324.954
385.610

455.184

710.564

DESPESAS OPERACIONAIS

(434.921)

(582.707)

Despesas Administrativas

(434.372)

(581.818)

(549)

(889)

(330.020)

(352.168)

(330.020)

(352.168)

330.020

352.168

330.020

352.168

20.263

127.856

Receitas financeiras

10.114

6.156

Despesas financeiras

(1.912)

(198)

8.202

5.958

28.465

133.814

RECEITA LÍQUIDA DE OPERACIONAL

Despesas Tributárias
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

10

Outras despesas com voluntários
10

197.601
SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

W

455.184

710.564

Outras receitas com voluntários

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

2017

455.184

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
TOTAL DO PASSIVO

9

1.962

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

2018

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

7

Fornecedores a Pagar

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTA

2017

RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT DO PERÍODO
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

62

63

RELATÓRIO 2018

|

FONIF

FONIF

|

RELATÓRIO 2018

RELATÓRIO FINANCEIRO

RELATÓRIO FINANCEIRO

Demonstrações das
Mutações do Patrimônio
Social 31 de Dezembro de
2018 e 2017(em reais)

Fluxo de caixa das
atividades operacionais em
31 de Dezembro de 2018 e
2017(em reais)

PATRIMÔNIO
SOCIAL

ESPECIFICAÇÕES

SUPERÁVIT
DO PERÍODO

2018

TOTAL
RESULTADO DO PERÍODO

2017

28.465

133.814

Ajustes de despesas (receitas) que não representam movimentação de caixa
Saldo em 31 de Dezambro de 2016

27.691

34.024

61.715

Transferência entre contas

34.024

(34.024)

-

-

133.814

133.814

Superávit em 2017
Saldo em 31 de Dezambro de 2017

61.715

133.814

195.529

Depreciação e amortização

136

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS:
(Aumento)/Redução de Adiantamentos Diversos

(167)

36

(Aumento)/Redução de Valores a Receber

17.658

(15.858)

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

46.092

117.992

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Transferência entre contas

133.814
Superávit em 2018

Saldo em 31 de Dezambro de 2018
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

195.529

(133.814)

-

28.465

28.465

28.465

223.994

Aquisição de Imobilizado

(818)

Aquisição de Intangíveis

(332)

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(1.150)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(Redução)/Aumento em Obrigações Fiscais

28

(Redução)/Aumento em Adiantamento de Terceiros
(Redução)/Aumento em Contas a Pagar

24
(16)

816

86

(1962)

1962

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(1.118)

2.055

AUMENTOS NAS DISPONIBILIDADES

43.824

120.048

No início do período

179.943

59.895

No final do período

223.767

179.943

43.824

120.048

(Redução)/Aumento em Adiantamento de Associados

AUMENTOS NAS DISPONIBILIDADES
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Notas
explicativas às
demonstrações
contábeis

d) Passivo circulante e não circulante: Demonstrados
pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos;

1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas-FONIF, fundado em 22 de maio de 2015, é uma associação
civil, sem fins lucrativos, com sede e foro no Município de
São Paulo, Estado de São Paulo, com prazo indeterminado de duração, e tem por objetivo a defesa dos interesses
das Entidades Filantrópicas que atuam nas áreas de
Assistência Social, de Educação e de Saúde, bem como no
fortalecimento da sociedade civil organizada.

2. BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
a) Declaração de Conformidade:As demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
em conformidade com a Resolução nº 1.409/2012 que
aprovou a ITG 2002 (R1), do Conselho Federal de Contabilidade que trata das Entidades sem Finalidade de Lucros,
contemplando todas as modificações nas práticas contábeis das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 que modificam
e introduzem novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, nas
normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e nos
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
As demonstrações dos resultados abrangentes, não estão
sendo apresentadas, pois não há valores a serem apresentados sobre este conceito, ou seja, a demonstração do
resultado é igual ao resultado abrangente total.
b) Base de Mensuração: As demonstrações financeiras
foram preparadas utilizando o custo histórico como base
de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado.
c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real,
que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a
entidade atua.
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d) Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das
demonstrações financeiras de acordo com as normas do
CFC exige que a entidade faça julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis
são reconhecidas no período em que as estimativas são
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm
sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos
e critérios uniformes em relação àqueles adotados no
encerramento do último período social, findo em 31 de
dezembro de 2018.
O resumo das principais práticas contábeis adotadas
compreende:
a) Regime de Competência: As receitas e as despesas
são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime
contábil de competência.
O Princípio da Competência determina que os efeitos
das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos
períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade
da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

e) Apuração do Resultado: Apuração das receitas e as
despesas são apuradas de acordo com o regime de competência, exceto as doações espontâneas, reconhecidas
na medida do seu recebimento;
f) Serviços Voluntários Obtidos: O trabalho voluntário
é reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço
como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

7. PASSIVO CIRCULANTE-OBRIGAÇÕES GERAIS
São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a Curto Prazo e atualizados monetariamente quando
esta exigência for pertinente.

DESCRIÇÃO

TX

CUSTO

Computadores 20%
e Periféricos

818,00

Marcas e
Patentes

DEPREC.
(136,30)

2018

2017

681,70

-

332,00

332,00

-

1.150,00

(136,30) 1.013,70

DESCRIÇÃO

2018

2017

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Banco

61.545,28

26.108,87

162.221,47

153.834,29

223.766,75

179.943,16

O Patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o saldo inicial acrescido dos superávits, diminuindo dos déficits apurados anualmente desde
a sua fundação menos os ajustes do Patrimônio Social.

Aplicação Financeira

5. REALIZÁVEL A CURTO PRAZO:
Os saldos devidos ao final do exercício das contas
classificadas no grupo Realizável a Curto Prazo se
referem a valores a receber relativos as contribuições
dos Associados ao FONIF e estão compostos como
segue:

6. IMOBILIZADO/INTANGÍVEL

b) Aplicações financeiras: São registradas ao custo,
acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado;

DESCRIÇÃO

c) Ativo circulante e não circulante: Registrados pelo
valor de realização, acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável;

Adiantamento para Despesas

2018

Valores a Receber

2017
17.658,00

166,75
166,75

17.658,00

9. RECURSOS
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto
Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
A Entidade recebeu em 2018, o montante de R$ 455.184,00
de contribuições associativas e R$ 324.954,00 em 2017.

10. VOLUNTARIADO
Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que a aprovou a ITG
2002 (R1) item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo
a prestação do serviço não remunerado do voluntariado,
que é composto essencialmente por pessoas que dedicam
o seu tempo e talento, uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade.
O montante desse serviço em 2018 corresponde a R$
355.019,92 e R$ 352.167,85 em 2017. O valor ora realizado
está registrado em contas de compensação e reconhecida
na receita e na despesa.
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AOS VOLUNTÁRIOS
DO FONIF, NOSSOS
AGRADECIMENTOS.
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O

s voluntários que apoiam o FONIF desempenham um papel determinante na defesa da filantropia e nas conquistas do setor.
Ao longo de sua história, o Fórum sempre contou com a contribuição e engajamento
de voluntários de diversas áreas – e em 2018,
não foi diferente!
Além dos diretores estatutários, conselheiros, especialistas e colaboradores já
mencionados, registramos mais alguns nomes de dedicados voluntários que fizeram o
FONIF mais forte ao longo do último ano.
Agradecemos a todos que direta ou indiretamente colaboraram conoco em nossa importante missão em defesa das filantrópicas.

Antonio Roberto de Oliveira
Debora Carnezi
Fernando Oliveira da Costa
Juscelino Mota
Luiz Kawakami
Milton Ferreira
Wilians Coan

O FONIF AGRADECE
AOS PARCEIROS
E APOIADORES
PELA AJUDA E
DEDICAÇÃO
COM A CAUSA
FILANTRÓPICA.
“NO ONE CAN DO
EVERYTHING BUT
EVERYONE CAN DO
SOMEYHING”
Autor desconhecido
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APOIADORES

AUDISA Auditores Associados

ABIEE - Associação Brasileira de Instituições Educacionais 		
Evangélicas

DOM Strategy Partners
ABRUC - Associação Brasileira das Instituições Comunitárias
de Educação Superior
FTD Educação
ANEC - Associação Nacional de Educação Católica do Brasil
FUTURE TRENDS Consulting

APF - Associação Paulista de Fundações
INSTITUTO BANDEIRANTES

CEBRAF - Confederação Brasileira de Fundações
INSTITUTO MAURÍCIO DE SOUZA

MANAGIC Brand & Lab

CMB - Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos

SEMESP - Sindicato das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de
SÃO PAULO

CRB - Conferência Nacional dos Religiosos Do Brasil

SOMED - Contabilidade Especializada

CONIB - Confederação Israelita do Brasil
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APOIADORES

CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras

FEBRAEDA - Federação Brasileira de Associações
Socioeducacionais de Adolescentes

FEHOSP - Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes
do Estado De São Paulo

FENEP - Federação Nacional das Escolas Particulares

FUNDAMIG - Federação Mineira de Fundações e
Associações de Direito Privado
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Siga o FONIF nas redes sociais
facebook.com/somosfonif
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