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Por um mundo mais feliz e sustentável!



missão
Promover a qualidade 
de vida dos humanos, 

animais, vegetais assim 
como a preservação 

do planeta através de 
ações relacionadas com 

ecologia, sustentabilidade e 
responsabilidade social.

visão
Busca promover o 

desenvolvimento social 
mediante a ajuda a grupos e/

ou pessoas, especialmente 
as marginalizadas visando 

colaborar efetivamente para 
construção de uma sociedade 
mais justa e ambientalmente 

sustentável. diretoria
Angela Escosteguy

Presidente

Glauco Schultz
Vice-Presidente

Isabella Beirão
Diretora Financeira

O Instituto do BemEstar é 
uma entidade civil sem fins 
lucrativos, sediada na cidade 
de Porto Alegre, RS, formado 
por grupo multidisciplinar de 
pessoas atuando há mais 
de 10 anos e formalmente 
constituída em 2001.

sobre o ibem



Mais um ano se passou e aqui estamos 
apresentando nosso Relatório Anual. Neste 
ano festejamos o 7º aniversário do Ibem. Ao 
longo deste tempo tem em sido muito especial 
e prazeroso dar uma contribuição para tornar 
o mundo melhor. São muitas as emoções e os 
sentimentos experimentados e, vivenciando 
tudo isso, vamos nos tornado melhores seres 
humanos.  É um privilégio poder coordenar 
todas essas pessoas e ações. 

Atualmente temos dois projetos importantes. 
O primeiro é o Arte e Solidariedade que 
desde 2003 leva alegria e diversão para 
pessoas em situação de carência física e/ou 
emocional. Este Projeto, executado somente por 
voluntários, tem uma energia muito especial 
de cooperação, generosidade e compaixão 
que transborda cada vez que realizamos uma 
apresentação, atingindo não só o público-alvo,   
seus familiares e funcionários do local, mas 
iluminando e trazendo benefícios também para 
os executores.

O Jardim Didático é outro projeto igualmente 
importante e interessante, desenvolvido  na 
Escola Mal. Floriano Peixoto.  Com uma 
proposta criativa e inovadora, transformou 
uma área ociosa do pátio numa sala de aula 
interativa. Ali as crianças têm conexão direta 
com a Terra, ao ter contato com elementos do 
ambiente natural: os animais e plantas, o solo, 
o fluxo de água e o vento, o sol, as estações 
do ano. Desta maneira, possibilita-se não 
só os alunos mas também os professores, 
desenvolver uma consciência crítica e 
estratégias para uma sociedade sustentável. 

Como ocorre todos os anos, novos 
parceiros se agregaram à nossa rede. 
São eles: a produtora de teatro Big 
Crunch,  a Fundação Zoobotânica, 
o Abrigo João Paulo II, o Grupo OM 
de Dança, e a Faculdade Senai de 
Tecnologia. Cada uma na sua área  
fortalece e melhora nosso rendimento e 
abrangência.  

Não podemos deixar de agradecer uma 
vez mais ao Comitê do Instituto Gerdau 
de Porto Alegre que além do apoio 
financeiro que viabiliza nossos projetos, 
este ano também participou com seus 
voluntários em ações do Projeto Arte e 
Solidariedade.

A possibilidade de conviver, ao longo 
desses anos, com pessoas especiais 
como os voluntários, como os 
representantes das empresas éticas, 
como os oficineiro, estagiários e os 
apoiadores de vários tipos, sem dúvida 
amadureceu e determinou a pessoa que 
eu hoje sou. 

É muito boa a sensação de pertencer 
a um grupo especial de pessoas que 
através de suas ações contribuem para 
um mundo mais feliz e sustentável. 
Parabéns a todas elas e nossos votos 
que em 2009 essa energia de harmonia 
e generosidade se espalhe onde for 
mais necessária.

mensagem da Presidente

angela escosteguy



O Projeto Arte e Solidariedade leva 
alegria e entretenimento para pessoas 
carentes e fragilizadas em hospitais, 
asilos, presídios e albergues, desde 
2003.

em 2008 foram 

beneficiadas mais de 

1.200 Pessoas.

Abrigo João Paulo II

Abrigo Marlene

Hospital da Criança Conceição

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Teatro do TEPA

Hospital Psiquiátrico São Pedro

Teatro da Faculdade do Senai

Instituto de Cardiologia

a arte de fazer alguém feliz!

arte e solidariedade
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leitura encenada

Em 23 de abril,  os voluntários 
do Instituto do Bem-Estar (Ibem) 
organizaram atividades relativas ao Dia 
do Livro, na ala infantil do Instituto de 
Cardiologia.  As atividades iniciaram com 
a leitura encenada do livro “O menino 
paciente”, de Letícia Wierzchowski. Após 
a apresentação houve distribuição de 
80 livros infantis arrecadados pelo Ibem. 
Cada criança recebeu dois livros e os 
restantes foram doados à Biblioteca 
da Recreação do Instituto.  Para a 
enfermeira Valquíria, iniciativas como 
esta são muito importantes para a 
humanização do hospital pois alegram 
não só as crianças mas também as 
mães e os funcionários. 

Ao longo do ano foram várias as re-
encenações do “ Menino Paciente”  
devido à identificação da temática 
do livro com a situação vivida pelas 
crianças, a aceitação, o interesse e 
a projeção dos pequenos pacientes. 
O Ibem levou a encenação também 
à Recreação do Hospital Conceição e 
à ala infantil do Hospital de Clínicas,  
com certeza auxiliando a centenas de 
pequenos pacientes a entender e aliviar 
a sua realidade de uma forma lúdica e 
divertida.  

Para Selimar Paes e 
Francisco dos Santos, 
voluntários que 
apresentam a peça, foi 
especialmente gatificante 
pois muitas crianças 
estavam submetidas a 
tratamentos fortes e com 
dor e, mesmo assim, 
esboçaram sorrisos a 
cada aventura mostrada 
por Quico, o menino, 
durante sua estadia em 
um hospital. A história 
traz esperança tanto 
para as crianças, mas 
também para os pais.

arte e solidariedade



O clima de alegria e descontração marcou a Festa 
do Dia dos Pais do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA), no dia 9 de agosto. Pelo terceiro ano 
consecutivo, o Projeto Arte e Solidariedade uniu-se 
à celebração, em parceria com o Instituto do Câncer 
Infantil (ICI).

O Instituto do Bem-Estar (Ibem), promotor do Projeto, 
participou da festa com duas apresentações artísticas 
- na Oncologia Pediátrica e na Sala da Recreação 
Terapêutica Pediátrica -, reunindo cerca de 60 pessoas, 
entre crianças, pais e funcionários do hospital.

Os oito participantes voluntários do Projeto Arte e Solidariedade realizaram um 
espetáculo de variedades, com números de música, dança, palhaços e leitura 
encenada, que empolgaram a garotada. Após a apresentação, muitos pequenos 
pediram para colocar os adereços dos artistas, como perucas, chapéus e óculos, e 
posaram para fotos junto ao grupo.

efeito teraPêutico

Para a professora de educação física, 
Cláudia Pimenta, a arte tem um efeito 
terapêutico muito positivo sobre as 
crianças. “Eu adorei. A apresentação 
estava muito boa e diversificada, e 
prendeu a atenção deles, o que é bem 
difícil”, declarou. Segundo Cláudia, que 
é uma das responsáveis pela Sala da 
Recreação Terapêutica Pediátrica do 
HCPA, a promoção de eventos como 
este dá oportunidade à garotada de 
vivenciar momentos especiais através 
da música e da alegria dos palhaços.

Schirley Stenzel, voluntária do ICI há 
cinco anos, completou: “Foi 
muito legal. Vamos convidar 
o Ibem para participar outras 
vezes e alegrar as crianças.”

Marione Silva de Souza, mãe 
de Maíra Souza Fernandes, era 
uma das mais empolgadas. Ela 
e a filha se divertiram ao som 
da música de Barry White. 
“É muito engraçado. Foi 
maravilhoso pra nós, por que 
desde que minha filha está 
internada aqui, ela não tem 
nenhum contato com o mundo 
lá de fora”, encerrou.

alegria na festa do dia dos Pais

arte e solidariedade



eco educação: o caminho 
Para a sustentabilidade

O Jardim Didático, uma proposta criativa 
e inovadora, foi construído numa área 
ociosa da Escola Mal. Floriano Peixoto, 
em Porto Alegre. Ali as crianças têm 
conexão direta com a Terra, ao ter 
contato com elementos do ambiente 
natural: os animais e plantas, o solo, 
o fluxo de água e o vento, o sol, as 
estações do ano. Com isso, se propicia 
o desenvolvimento de uma consciência 
crítica e estratégias para uma sociedade 
sustentável não só nos alunos mas 
também nos professores, familiares e 
funcionários.

Foram criados recantos que no 
seu conjunto formam uma sala de 
aula interativa, ao ar livre. Cada 
recanto aborda uma temática: lixo e 
compostagem, cultivo de alimentos 
orgânicos, estufa e viveiro, lago de 
biodiversidade, mandala de plantas 
medicinais, estruturas em bio-
arquitetura, espiral de ervas aromáticas, 
ciclo das águas e energia solar.

Jardim didático



MESA DE REUNIÕES

ESTUFA

ESPIRAL 
DE ERVAS

CANTEIROS 
PRODUTIVOS

LAGO DA 
BIODIVERSIDADE

TELHADO VIVO

COMPOSTEIRAS

CAPTAÇÃO 
ÁGUA DA CHUVA

MANDALA DE 
MEDICIONAIS

Paralelamente foram desenvolvidas Oficinas práticas de 
temas complementares: compostagem, papel reciclado, 
sabonetes medicinais, saches, mosaico, plantas 
medicinais, culinária orgânica.

O Projeto inicialmente previsto para ser oferecido 
para 20 crianças no contra-turno, pouco a pouco foi 
cativando e sendo utilizado por toda a Escola, devido a 
multidisciplinaridade oferecida e a importância crescente 
da temática ambiental no 
mundo atual. No segundo 
semestre, cerca de 350 alunos 
passaram pelo projeto e 4 
turmas com os respectivos 
professores realizaram 
atividades regulares.

Jardim didático



Através de parceria com a Produtora Big 
Crunch, o Ibem ofereceu espetáculos 
gratuitos para os pais e as crianças do 
Abrigo João Paulo II. A peça “Dois Idiotas” 
ficou em cartaz, nos meses de setembro 
e outubro, e em cada apresentação foram 
oferecidos gratuitamente 20 ingressos. 
Desta maneira o Projeto Arte e Sol ampliou 
consideravelmente a sua abrangência e o 
número de pessoas beneficiadas.

A parceria com o Abrigo João Paulo II 
beneficia diretamente 70 crianças e 
adolescentes a maioria ex-moradores de 
rua. Ao longo deste ano eles assistiram a 
vários shows artísticos e inclusive 
tiveram a oportunidade de ir ao 
Teatro.

A Faculdade SENAI de Tecnologia 
cedeu gratuitamente as 
instalações do Teatro para a 
realização da apresentação de 
encerramento em dezembro. A 
platéia, composta por crianças do 
Abrigo e da zona norte da cidade, 
vibrou com o espetáculo.

Voluntários do Comitê 
do Instituto Gerdau 

colaboraram nas atividades

Parceiros e eventos



Parabéns, ibem!

Terceiro ano da parceria 
com o MAPA, durante 
a Semana do Alimento 
Orgänico.

Grupo de Dança OM, 
do Colégio Olegário 

Mariano

Parceiros e eventos
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