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missão
Possibilitar que as pessoas
atinjam o máximo de suas
potencialidades por meio da
educação e da integração entre
corpo e mente para construírem
um mundo melhor.

visão
Desenvolver uma sociedade
sustentável, fraterna e feliz.

valores
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Expansão com qualidade!
Assim foi 2017 para a Gaia+: um ano
com excelentes resultados.

A era da Performance com Propósito
começou!
Após um longo período em que o
lucro era o único indicador de sucesso,
chega uma onda em que o propósito
acompanha o resultado.
Afinal, qual a razão de uma instituição
existir?
A diferença entre o segundo e o
terceiro setor será cada vez menos
perceptível, ambas buscando
performance e propósito. Mais do que
benevolência das entidades, essa é
uma necessidade do planeta!
A Gaia+ e o Grupo Gaia têm
consciência de sua importância como
protagonista desta nova era.
Gratidão a todos que tornam esse
sonho realidade!

João Paulo Pacifico

Palavra
dos Fundadores
6
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Dobramos o número de beneficiados
(2.163 até 2016, 4.482 no final de
2017) realizando apenas trabalhos
continuados, com duração mínima de
um semestre.
Expandimos nossa atuação na formação
de professores.
Focamos em crianças e jovens em
vulnerabilidade social.
Adotamos oficialmente a Psicologia
Positiva e a Meditação em todos os
nossos projetos e em nosso lema.
Ampliamos nossas fontes de captação,
com projetos aprovados em concorridos
editais e aprovação por leis de incentivo.
Fechamos parcerias estratégicas e
somos o representante para escolas
públicas e organizações sociais
do melhor método do mundo de
prevenção de ansiedade e depressão
e promoção de bem-estar (Método
FRIENDS).
Nos estruturamos para 2018 ser ainda
melhor e beneficiarmos milhares de
pessoas por todo o Brasil. Que venha o
próximo ano!

Eduardo Pacífico
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Quem somos
Somos um grupo de sonhadores e
realizadores altamente engajados
e idealistas unidos por uma
Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP).

Acreditamos que a educação
transforma e possibilita atingirmos
nossas potencialidades.

Agimos promovendo educação de
qualidade para crianças e jovens
e na formação e desenvolvimento
de professores e profissionais da
educação pública.
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Diante do dramático quadro da educação pública no Brasil, a Gaia+
trabalha para que as crianças atinjam o máximo de suas potencialidades
por meio da educação e da integração entre corpo e mente para
construírem um mundo melhor.
A história da Gaia+ se inicia em 2014 com a abertura de sua sede
em Piracicaba (SP), onde crianças em vulnerabilidade social recebem
educação gratuita e de qualidade no contraturno escolar, além de
alimentação saudável e atenção individualizada.
Com a consolidação do projeto, ampliamos nossa atuação no
desenvolvimento de habilidades socioemocionais através de ações de no
mínimo um semestre escolar em escolas públicas e organizações sociais,
beneficiando crianças, jovens e educadores em todo o Brasil.

Estrutura
Temos um Conselho Fiscal externo e adotamos práticas de gestão
administrativa e financeira necessárias e suficientes para coibir a
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens
pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório.
Somos auditados anualmente por empresa externa (Mazars).
A Gaia+ é qualificada pelo Ministério da Justiça como OSCIP (registro nº
08071.002364/2015-97), recebeu o Certificado de Entidade Promotora
dos Direitos Humanos da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
do Estado de São Paulo, está inscrita no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Piracicaba/SP (registro nº 083/2017)
e conquistou o Selo DOAR com Conceito A de Padrão de Gestão e
Transparência do Instituto Doar.
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Panorama Gaia+ em 2017
2.358

pessoas
beneficiadas

2.238

professores

Gaia+ com

4.5 mil

mais de
pessoas
beneficiadas em sua história.

Projetos em 4 estados
(BA, GO, SC e SP)
Relatório Anual 2017

Selo Doar

1º Lugar na Categoria
Humanidades (Câmara
de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha)

Conceito A de Gestão
e Transparência

Aprovação no edital
do Instituto MRV

Aprovação no edital do

Aprovação no edital da

Parceria com IBIES

120

crianças
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Prêmio Von Martius

Instituto Jatobás

Justiça Federal de
Piracicaba/SP

Viagem do Bem em

4 projetos aprovados
em Leis de Incentivo
(Condeca/SP e Fumdeca/
Piracicaba)

Campos do Jordão (SP)
e Florianópolis (SC)

Método FRIENDS

+ de 3 mil seguidores
no Facebook.

A Gaia+ em 2017
Educação, otimismo,
perseverança e gratidão
espalhado pelo país.
Relatório Anual 2017
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Projetos
Educação complementar de 70 crianças em
vulnerabilidade social do 1° ao 5° Anos do
Ensino Fundamental de escolas públicas de
Piracicaba (SP) no contraturno escolar.

Duas refeições no projeto:
almoço e lanche.

Meditação diária.

Projeto gratuito.

As crianças participam de quatro Oficinas:

Hora do Comunicar:
habilidade de leitura,
escrita, interpretação de
texto e comunicação oral.

Hora do Brincar:
sociabilidade, coordenação
motora, esportes e
fortalecimento de vínculos.

Hora do Pensar:
raciocínio crítico e
lógico/matemático.

Atuamos na melhoria
da educação formal
e também na
educação de valores
sociais e morais,
necessários para as
crianças atingirem
o máximo de suas
potencialidades.

Beneficiadas

122

crianças em 2017
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e mais de 250
crianças desde o início do
projeto em 2015.

Hora da Tecnologia:
inclusão digital, com
desenvolvimento de habilidades
motoras e consciência crítica na
utilização de computadores.

Material próprio
desenvolvido
exclusivamente para o
projeto.

Van para transportar
alunos das regiões
periféricas.

Aulas semanais de
Xadrez, Rugby e
musicalização.

Passeios com as crianças: Museu Catavento (São Paulo),
Espaço Viva Com Ciência, Museu do Futebol (São Paulo),
Biblioteca Municipal de Piracicaba e Fazendinha do Vô Braulio.
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Professores, crianças e jovens praticando
valores, como gratidão e otimismo, e
meditando.

Curso de formação de professores e
atividades lúdicas com os alunos.
Duração de um semestre escolar em
cada escola/organização social.

Projeto realizado em
Campos do Jordão (SP),
Goiânia (GO), Trancoso (BA)
e Florianópolis (SC).

Aulas divertidas e
transformadoras.

6 escolas públicas e
4 organizações sociais
participantes

120

2.227

professores

beneficiados
em 2017

2.107
alunos
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Tópicos compartilhados:
- Otimismo
- Gratidão
- Compaixão
- Perseverança
- Meditação (Mindfulness)

Inclusão da meditação
como atividade diária
em escolas públicas.

Participantes mais otimistas,
gratos e felizes. Assim, as
chances de atingirem o máximo
de suas potencialidades e o
sucesso aumentam.
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O Método FRIENDS é o programa internacional
baseado em evidências científicas, indicado
pela Organização Mundial da Saúde, para
a prevenção de depressão e ansiedade e
promoção de bem-estar em crianças, jovens e
adultos.

+90 artigos
científicos
comprovando sua
eficiência em mais
de 30 anos de
estudos.

Turismo sustentável promovendo
educação de qualidade.

Os hotéis doam parte
do lucro das diárias do
pacote Viagem do Bem
para financiar projetos
educacionais.

Projeto
piloto realizado
pela Gaia+ em
Goiânia (GO) com
crianças de 6 a 8
anos.

Você sabia?
Mais da metade dos
professores sofrem de
burnout - sensação de
esgotamento mental
crônico1.

Brasil é o líder da
América Latina em
depressão2.

De cada 10 alunos do
Ensino Fundamental, 9
não aprendem o suficiente
em matemática e 7 não
aprendem o suficiente em
português4.

60% dos problemas
escolares são por
ansiedade, transtornos
depressivos e problemas
de comportamento5.

Codo 1999, Ferenhof e Ferenhof 2002
2
OMS 2017
3
OMS 2014
1

Aplicado por Facilitadores
certificados, o programa
é realizado em grupo e
de forma lúdica.
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Brasil é o líder
mundial em
ansiedade2.

1 a cada 5 crianças
tem transtorno
mental3.

55% - 71% dos estudantes
têm dificuldades em
habilidades sociais, como
empatia e resolução de
conflitos6.

Viagem do Bem realizado
com sucesso em 6 hotéis em
Campos do Jordão (SP) no
1º semestre e no Costão do
Santinho (Florianópolis/SC)
no 2º semestre de 2017.

Prova Brasil, 2015
Andrews 2005 e ABS 2005
6
Durlak, Weissberg, Dymnicki & Taylor, Schellinger, 2011
4
5

Desenvolve habilidades
de interação social e de
manejo das emoções,
bem como o cultivo de
hábitos saudáveis de
sono, alimentação e
atividade física.

Crianças se tornam
menos agressivas,
menos ansiosas, mais
motivadas, mais engajadas
na escola, obtêm melhor
desempenho acadêmico
e maior felicidade.

Possibilitou a realização do
Gaia+ Valores em 3 escolas
dos municípios de Campos
do Jordão (SP) e Florianópolis
(SC), beneficiando 900 jovens
e 66 professores.
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Destaque na mídia

Financeiro

Gaia+ no Programa Bem Estar
https://globoplay.globo.
com/v/6327289/

GAIA+
Demonstração do déficit / superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais)
Nota

2017

2016

Serviços prestados

10

3

4

Doações e contribuições associados beneméritos

10

733

571

736

575

(750)

(589)

(14)

(14)

Receitas

Viagem do Bem de Campos do João
na Folha de São Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/
saopaulo/2017/02/1862553-embaixa-temporada-turismo-de-camposdo-jordao-apoia-projeto-de-educacaoviagem-do-bem.shtml

Viagem do Bem Florianópolis
http://www.viajarsa.com.br/hotelaria/
costao-do-santinho-recebe-pelo-segundoano-consecutivo-viagem-do-bem/
Prêmio von Martius

Total
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativos

11

Déficit operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras

13

2

3

Despesas financeiras

13

(6)

(9)

(4)

(6)

(18)

(20)

Total do resultado financeiro
Déficit do exercício

Prêmio von Martius
http://www.brasilalemanhanews.
com.br/acontece-camara/congressoecogerma-2017/
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Erros e aprendizados
Aprendemos que trabalhar com o
grande público, como o Viagem do
Bem, exige conhecimento, recursos
e equipe especializada. Por isso,
reestruturamos o Viagem do Bem
com menos edições e voltado para
públicos específicos.

Aprendemos que leis de incentivo geram
grandes possibilidades de captação
e exigem grande tempo de busca de
parceiros para a doação ser concretizada.
Por isso, estamos focados em ter projetos
aprovados (atualmente temos 4) e
construir parcerias para a viabilização dos
projetos.

Parceiros
Nossa gratidão aos que fizeram 2017 ser um sucesso e milhares de crianças
e professores serem beneficiados!

IBIES

RICARDO CARVALHEIRO
Produções Audiovisuais

Aprendemos que métodos educacionais
bem estabelecidos e validados
cientificamente são uma oportunidade
de cumprirmos nossa missão com
credibilidade. Por isso, fechamos parceria
para sermos o representante do Método
FRIENDS no Brasil para escolas públicas
e organizações sociais e estamos
trabalhando com Mindfulness.

Aprendemos que os benefícios do projeto
são mais duradouros se a escola adota em
sua cultura os valores e a meditação. Por
isso, estamos mais criteriosos na escolha das
escolas parceiras e vamos ampliar o projeto
Gaia+ Valores, formando jovens líderes que
darão continuidade nas práticas.
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EJM COMÉRCIO E
ESPORTES LTDA - ME
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Time
Dedicação e paixão unem nosso time.
Gaia+

Alba Ribeiro Fúlfule

Diego Cardinalli

Eduardo Pacífico

Flávia Pereira Lima

Frederico Andrade Filho

Lenira Zambon

Mariana Scofano

Naira Zanella Pacifico

Sayuri Morinaga

Thais Mardegan Galesi

Volney Paulo Guaranha

Grupo Gaia
Airton Pires
Aline Santos
Aline Fernandes
Ana Ximenes
Anderson Moreno
Bruno Meneguim
Carolina Mattos
Cleber Ferraz
Dayane Lima
Deyvid do Nascimento
Diego Barbosa
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Emerson Fernandes
Emerson Lopes
Estela Nardi
Fábio Gordilho
Felipe Ribeiro
Felipe Honorio
Gabriela Prado
Gabriela Pacifico
Gustavo Cruz
Holly Pratt
Jackeline Amorim
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Jackeline Flamia
Jessica Rodrigues
João Paulo Pacifico
John Moura
Juliana Torres
Kassia Rodrigues
Kathia Silva
Kelly Vieira
Lizandra Dias
Luana Dias
Lucas Drummond

Lúcio Soares
Luis Octavio Almeida
Monique Leopassi
Natalia Zanela
Priscila Navarro
Renata Cardoso
Renato Barros
Roderick Cabral
Rodrigo Shyton
Rose Souza
Sandra Paes

Sara da Rocha
Silas Nunes
Thais Chang
Vivian Pereira
Willian Thomas

gaiamais.org

facebook.com/ong.gaiamais

+55 19 3302 5916
+55 11 3047 1010
Rua Tiradentes, 483 - Centro - 13.400-760 - Piracicaba - SP
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633 - 8º andar - cj.8 - 04.544-051 - São Paulo - SP

