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apresentação
2019 foi um ano especial porque foi o primeiro
ano em que o Instituto Caixa Seguradora funcionou em sua sede própria, o que proporcionou diversos encontros para fortalecer nosso posicionamento de apoiar os segmentos mais vulneráveis
da população para que possam superar adversidades e construir soluções que beneficiem a todos.
Em março, assinamos o pacto de empoderamento das mulheres e assumimos o compromisso de fortalecer a equidade de gênero em todas
as áreas da Caixa Seguradora e impulsionar negócios que incluam mulheres nas esferas decisórias.
Aproveitamos o mês dedicado às mulheres e reunimos os colaboradores e especialistas para rodas
de diálogos sobre diversidade, paternidade responsável, convivência no ambiente de trabalho e
equidade de gênero.
Os colaboradores tiveram a oportunidade de
participar de iniciativas do Instituto que trataram
de cuidados com a saúde: encontros de terapia
comunitária, formação em liderança para o novo
mundo, inteligência financeira e consumo consciente. Em conjunto com 40 colaboradores, criamos a comunidade que sustenta a agricultura, que

é uma alternativa solidária para adquirir e consumir alimentos procedentes da produção agroecológica do Cerrado.
Mas não podemos deixar de mencionar que
2020 trouxe grandes desafios e a necessidade de
enfrentar a pandemia causada pelo Covid-19. Foi
preciso reinventar os programas, embarcar nas redes de solidariedade e não deixar os grupos atendidos pelo Instituto desamparados. Por isso apoiamos lares de idosos, financiamos a produção de
equipamentos de proteção individual (EPI) para
profissionais de saúde e digitalizamos nossos cursos e oficinas.
Dessa forma, o Instituto, alinhado com a agenda da sustentabilidade de seus acionistas – a CNP
Assurances e a Caixa Seguridade –, torna-se a
cada dia uma ferramenta fundamental para promover o engajamento das populações mais suscetíveis aos impactos da pandemia e investir no potencial comunitário e no fortalecimento das redes
de apoio e solidariedade.
Laurent Jumelle
Diretor-Presidente da Caixa Seguros Holding S.A.
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um ano dinâmico para o
Instituto Caixa Seguradora
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Em 2019, trabalhamos para fortalecer os eixos de
atuação do Instituto e prevenir violências contra
mulheres, apoiar pessoas com HIV e Aids, alcançar inclusão financeira para reduzir a quantidade
de jovens sem emprego ou formação e promover
a conservação e o restauro ambiental. Demos passos consistentes em direção ao cumprimento desses compromissos.
Em parceria com o Instituto Promundo, oferecemos formação sobre equidade de gênero para organizações sociais que atendem mulheres vítimas
de violência no Distrito Federal. As organizações
também receberam incentivo financeiro para realizar ações sobre masculinidades e feminilidades.
Inauguramos a 2ª Sala Laura Acolher no Hospital Materno Infantil do DF com o objetivo de oferecer mais qualidade ao atendimento multidisciplinar realizado no hospital a mulheres que sofreram
violência sexual. O espaço garantiu o direito à privacidade e tornou-se um ambiente amigável para
o atendimento de meninas e mulheres.
O circuito universitário do Festival Cinema em
Movimento levou conhecimentos sobre gênero
para as universidades brasileiras. O projeto reuniu
universitários das 26 capitais brasileiras, os quais
foram treinados para montar o festival em sua
universidade de origem. Para tanto, aprenderam
desde logística e comunicação até como mediar
debates. Os filmes: Lute como uma menina, O si-

lêncio dos homens e Repense o elogio sensibilizaram os estudantes sobre gênero, paternidade responsável e prevenção à violência contra mulheres.
Também trabalhamos com pessoas que vivem
com HIV e Aids e nos unimos ao Movimento Nacional das Cidadãs Positivas no desenvolvimento
de ferramentas de comunicação para o desenvolvimento de conteúdos e informações seguras sobre saúde e bem-estar para mulheres positivas.
Prosseguimos com os programas de restauro ambiental na Mata Atlântica e no Cerrado e iniciamos uma Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA) na sede do Instituto, a qual reuniu 40
colaboradores e produtores rurais do Sítio Roça
Florestal e, semanalmente, entregou alimentos de
origem agroecológica.
Outro marco importante para nossos programas de empreendedorismo em 2019 foi o lançamento do 1º Fórum Dinheiro e Juventude, que
reuniu diversas pessoas interessadas em debater
sobre fluxo do dinheiro e como as novas economias podem viabilizar formação e desenvolvimento do potencial inovador da juventude a partir de
novos arranjos produtivos, principalmente nas periferias brasileiras.
Grégoire Saint Gal de Pons
Diretor da Secretaria Geral
e do Instituto Caixa Seguradora
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2020 chegou com grandes obstáculos a serem superados. A partir da circulação do novo coronavírus, o Instituto precisou agir rápido para alinhar seus
programas e contribuir com ações emergenciais. Alguns programas ganharam
versão a distância, outros suspenderam as aulas e se transformaram em centros de voluntariado e distribuição de equipamentos de proteção individual,
alimentos e material de limpeza.
O Instituto continua realizando ações para cuidar das populações que mais
sofrem com os impactos da pandemia, principalmente para proteger os idosos que vivem em lares comunitários, e em ações de recuperação do potencial econômico dos pequenos negócios nas periferias e se prepara para dar
respostas concretas aos problemas causados pelo isolamento social, sempre
em parceria com organizações da sociedade civil que conhecem as reais necessidades das comunidades e nos ajudam a ser cada vez mais eficientes.
Confira algumas das ações emergenciais realizadas em 2020:

Doação para os lares
da terceira idade
O Instituto Caixa Seguradora identificou três casas públicas de atendimento de idosos no DF e
entorno que estavam em situação crítica, uma vez
que, por causa da pandemia, os lares entraram na
quarentena. Com isso, os voluntários não puderam mais frequentar os lares, muito menos realizar eventos para angariar fundos, como bazares, feiras e atividades culinárias. Outro problema
foi manter a rotina dos funcionários e, ao mesmo
tempo, garantir o protocolo de higienização e limpeza, que se tornou mais rígido. Diante dessa situação, o Instituto assinou uma doação no valor
de R$ 100 mil para a compra de roupas de cama,
toalhas de banho, máquina de lavar, equipamen-

to de proteção individual (EPI) para funcionários e
alimentos. Os recursos vão contribuir para garantir a qualidade de vida de cerca de 200 idosos nos
próximos três meses.

Confira uma
reportagem sobre
a doação
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Programa Jovem de
Expressão e a ONG
Ruas entraram nas
campanhas
Doação para o
Instituto Me Viro
Após a constatação da carência de EPI e outros
dispositivos de saúde para uso dos profissionais
de saúde, o Instituto Me Viro – que conta com diversos equipamentos de corte a laser e impressão
em terceira dimensão – se colocou à disposição
para que uma rede de profissionais makers possa
utilizar seus equipamentos para rápido desenvolvimento e produção de soluções tecnológicas, como
protetores faciais do tipo face shield. Com isso, o
Instituto Caixa Seguradora mobilizou recursos na
ordem de R$ 75.000 para desenvolvimento e produção de mil máscaras para hospitais e serviços
de saúde no DF e de outras soluções para profissionais de saúde.
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Confira uma
reportagem sobre
a doação

#CoronaNasperiferias e
#EmpatiaGeraEmpatia
Em parceria com a Havaianas, marca da empresa
Alpargatas, o Jovem de Expressão e outros cinco
coletivos de comunidades em capitais do Brasil realizam o movimento #EmpatiaGeraEmpatia, que
organizará coleta e distribuição de cestas básicas
e produtos de higiene em periferias brasileiras. Só
o Jovem de Expressão vai distribuir 20 mil cestas
no DF e Região Metropolitana. O Instituto Caixa
Seguradora entrou com: apoio logístico no montante de R$ 10.000, rede de parceiros que vão receber os alimentos (asilo e abrigos) e material de
proteção individual para as equipes que farão a
entrega das cestas.

Confira uma
reportagem sobre
a doação
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Instituto Caixa
Seguradora
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Espaço Lab completa um ano
com mais de 100 atividades
realizadas
A inauguração da sede própria
do Instituto Caixa Seguradora
– Espaço Lab – completou um
ano em 2019. Moderno, planejado de forma colaborativa e preparado para ser um ambiente
de interação entre os integrantes dos programas do Instituto,
colaboradores da empresa, pessoas e grupos que tenham inte-

resse em empreender na perspectiva socioambiental, o local
recebeu 128 eventos em seu
primeiro ano de atividade.
Todas as atividades realizadas
no espaço estão alinhadas com a
atuação do Instituto nos seguintes eixos para o desenvolvimento sustentável: apoio a mulheres
que sofrem violências, apoio à

juventude empreendedora, prevenção ao HIV à Aids e conservação e restauro ambiental.
Mais da metade dos eventos ficou sob a responsabilidade de parceiros do Instituto. Por
exemplo, o curso Certificação
em Teoria U, oferecido pela Impact Hub, aconteceu em setembro. A atividade contou com a
participação dos colaboradores
da Caixa Seguradora e promoveu a metodologia que aumenta a produtividade e implementa mudanças positivas. Outros
eventos foram realizados pelos

Eventos realizados

69%

foram iniciativas do
Instituto e de parceiros
10

31%

realizados pela
Caixa Seguradora

128

no Instituto Caixa
Seguradora
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próprios funcionários da Caixa Seguradora, como oficinas,
encontros, workshops e capacitações, e pelo Instituto, como
workshop sobre “Protagonismo
e Mercado Criativo”, entre outras atividades.
Após utilizar o espaço, os
participantes responderam a

uma pesquisa de satisfação. O
“ambiente é aberto e descontraído”, “bem planejado”, “moderno
e acolhedor”, “bem localizado” e
“o design é maravilhoso” foram
alguns dos elogios recebidos. As
notas dadas para o espaço foram
altas, de 8 a 10.

BrandBook

Instituto Caixa Seguradora

Propósito
CONECTAR pessoas
de uma mesma
comunidade; mundos
e comunidades
diferentes; ideias e
ideais; causas; pessoas
e empresas/projetos

Proposta
de Valor
Todo o indivíduo
tem o poder de
conquistar autonomia

Visão
Referência no Brasil
quando se fala em
conquistar autonomia

Colaborando para
um mundo melhor
Além de a utilização do Espaço
Lab ter sido um sucesso, outras
importantes iniciativas do Instituto Caixa Seguradora aconteceram em 2019. A primeira notícia boa é que o Instituto ganhou
um guia de marca elaborado pela

equipe da Diretoria de Comunicação e Experiência (DIRCEC)
da Caixa Seguradora. O material
consolida o propósito, a proposta
de valor, a visão, a missão e os valores para que o Instituto atue de
forma eficiente na comunicação.

Missão
Sendo rede de apoio

VAlores
Impacto Social;
Inclusão; Empatia;
Energia; Colaboração e
Autenticidade
11
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CONECTANDO
PESSOAS,
COMUNIDADES
E PROJETOS
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A segunda notícia boa é a realização, em 2019, da
primeira edição do Festival ON, no térreo do edifício sede da Caixa Seguradora. Realizado em 12
de agosto, Dia Mundial da Juventude, o evento teve como intuito comemorar a data e contou
com a participação dos integrantes dos projetos
de juventude apoiados pelo Instituto: Jovem de
Expressão, Embaixadores da Juventude, apoio à
Confederação de Empresas Juniores, Laboratório
de Empreendimentos Criativos (Lecria) e Programa de Inteligência Financeira.

Confira o vídeo do Festival ON

IN ST IT UTO CA IXA SEGURA DO RA

Batalha de dança foi uma das atrações do Festival ON

O Festival ON teve cinco dias de intensa programação. Foram realizadas diversas atividades, como
apresentações de danças, exibição de filmes, DJ,
oficinas, exposição de fotos, feiras, entre outras.
Para o encerramento do evento, foi organizado um
happy hour cultural com atrações musicais, como
Maria Vai Casoutras, Viela 17 e Thábata Lorena.
O evento foi uma ótima oportunidade para os
colaboradores e o público externo conhecerem
as atividades do Instituto, além de ter contribuído
para o protagonismo e a autonomia da juventude.
O Festival ON também marcou o lançamento do
Instituto Caixa Seguradora nas redes sociais (Instagram, Facebook e YouTube) e alcançou ótimos
resultados.
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Redes Sociais durante o Festival ON
@InstitutoCaixaSeguradora

+600

14

contas alcançadas

+400

ações executadas

200 Público

Média de
visualizações
nos stories

brasiliense, jovem,
entre 25 a 34 anos,
feminino
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APOIO a MULHERES QUE
SOFREM VIOLÊNCIAS
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O Instituto Caixa Seguradora está alinhado com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Organização das Nações Unidas (ONU). São 17
objetivos e 169 metas que fazem parte da Agenda
2030 para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos dez anos. Um deles, o ODS 5
– Igualdade de Gênero, trata de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e
meninas.
Pensando nesse objetivo, a Caixa Seguradora
deu um importante passo para alcançar a equidade de gênero. Em março de 2019, o presidente da
empresa, Laurent Jumelle, assinou os Princípios
da ONU de Empoderamento de Mulheres.

Na ocasião, Laurent destacou os avanços para
promover a equidade de gênero na Caixa Seguradora: “Estendemos as licenças-maternidade e
paternidade, demos mais mobilidade para nossas funcionárias gestantes, oferecemos uma cesta
maternidade para os futuros pais e mães e promovemos mais mulheres a cargos de gestão", afirmou
o presidente.
Os princípios são um conjunto de ações criados pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global que
ajudam as empresas a implementar em seus negócios práticas e valores relacionados à equidade de
gênero e ao empoderamento feminino.

INSTITUTO CAIXA SEGURADORA

O ODS 5 – Igualdade de Gênero
– trata de alcançar a igualdade
de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas.

Os sete Princípios
de Empoderamento
das Mulheres:

1
2

1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto
nível.
2. Tratar todas as mulheres e homens de
forma justa no trabalho, respeitando e
apoiando os direitos humanos e a não-discriminação.
3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar
de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa.

3

4
5

4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres.
5. Apoiar empreendedorismo de mulheres
e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de
suprimentos e marketing.

6
7

6. Promover a igualdade de gênero através
de iniciativas voltadas à comunidade e
ao ativismo social.
7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da
igualdade de gênero.
17
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Parceria entre
institutos promove
formação sobre
equidade de gênero
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A parceria entre o Instituto Caixa Seguradora e o
Instituto Promundo promoveu uma formação sobre equidade de gênero para organizações da sociedade civil (OSC) do DF. O objetivo do curso era
disseminar a metodologia dos Programas H e M
(Homens e Mulheres) nas instituições.
A formação teve cinco dias de duração, com 36
horas de atividades. Os conteúdos abordados deram ênfase aos debates de questões relativas ao
gênero, tema transversal a todos os assuntos, uma
vez que os Programas H e M são caracterizados

por sua abordagem transformadora de gênero no
alcance da promoção da saúde e da prevenção de
violências.
As tecnologias sociais dos Programas H e M
correspondem a um conjunto de ferramentas criadas por três OSC – Instituto Promundo, Instituto Papai e ECOS – e uma organização mexicana –
Salud & Género – que visam promover reflexões
críticas sobre os efeitos negativos das normas de
gênero para toda a sociedade e construir alternativas para relações mais justas.
Organizações que participaram
•
•
•
•
•
•

Ruas
Casa Azul
Ascap
Instituto Bogéa
Adolescentro
R$ 13 mil: valor que cada organização receberá
para desenvolver projetos com objetivo de reduzir a desigualdade de gênero

IN ST IT UTO CA IXA SEGURA DO RA

Discutindo
equidade de
gênero nas
telonas e nas
Universidades

Os filmes selecionados para o Cinema em Movimento também estão disponíveis no YouTube.

Confira o vídeo da capacitação
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Cena do filme Lute como uma menina, de Beatriz Alonso e Flávio Colombini

Com patrocínio do Instituto Caixa Seguradora, o Projeto Cinema em Movimento – Circuito
Universitário é uma iniciativa da produtora MPC
Filmes e tem por objetivo fomentar, no ambiente
acadêmico, o diálogo e a reflexão sobre questões
de interesse nacional e histórico abordadas nas
obras a serem exibidas. Na edição de 2019, o projeto abordou a temática equidade de gênero.
Esse tema está presente nos três filmes selecionados e exibidos em universidades e instituições de ensino nos 26 estados do Brasil e no DF
com sessões gratuitas e abertas ao público.
Os três filmes selecionados para o Cinema em
Movimento – Circuito Universitário foram: Lute
como uma menina, de Beatriz Alonso e Flávio Colombini; Repense o elogio, de Estela Renner; e O
silêncio dos homens, de Ian Leite e Luiza de Castro. A curadoria ficou por conta de uma comissão
formada por profissionais da MPC Filmes e do Instituto Caixa Seguradora.
20

"Discutir equidade de gênero é fundamental na
construção de um mundo menos violento. Escolhemos o tema e selecionamos os filmes buscando
discutir, além da questão feminina também a masculinidade. Acredito que o filme O silêncio dos homens será uma ferramenta incrível para isso”, diz a
diretora-geral do circuito, Luciana Boal Marinho.

Debates
Para a produção da mostra, o projeto conta com
27 Agentes Mobilizadores, que são universitários
responsáveis por articular as exibições nas instituições de ensino, divulgar o evento, convidar debatedores para compor as mesas de debates, além
de relatar cada sessão.
Em outubro de 2019, esses jovens estudantes,
que têm entre 19 e 30 anos de idade, passaram
por uma semana de imersão em um hotel na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, para participar
da capacitação.
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EsupraaçoAcolher
La

É inaugurado o 20 Espaço Laura Acolher e
a 7a Brinquedoteca Renato Russo no DF
Desde 2018, a luta contra a violência às mulheres é
um dos eixos de atuação do Instituto Caixa Seguradora. Dando continuidade a essa importante causa,
o 2º Espaço Laura Acolher foi inaugurado no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) em 2019.
Em parceria com a organização Amigos da Vida e
apoio do Instituto, o local oferece atendimento especializado a mulheres vítimas de violência.
O espaço garante às vítimas de violência sexual, doméstica e em situação de alta vulnerabilidade
social atendimentos individualizados e reservados
e conta com atendimento psicológico e de assis-

tência social, contribuindo para o fortalecimento
da mulher e o resgate da autoestima.
Na inauguração do Espaço Laura Acolher no
HMIB, o diretor do hospital na época, Rodolfo Paulo, agradeceu pela entrega do local: “Já temos
uma equipe multidisciplinar, com ótimos profissionais em todas as áreas para atender essas vítimas.
Agora temos o espaço ideal para realizar o atendimento com a privacidade que esse tipo de caso
pede", afirmou o diretor.
21
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ESPAÇOS LAURA
ACOLHER APOIADOS
PELO INSTITUTO

•

Instituto Hospital de Base

•

Hospital Materno Infantil de
Brasília

1 mulher vítima de
feminicídio a cada
13 dias no Distrito
Federal

88,8%

dos casos, o autor é o
companheiro ou excompanheiro da vítima
*Dados Secretaria de
Segurança Pública do
Distrito Federal

+ 200
61%
feminicídios
em 2019

das vítimas
são negras
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2º Espaço Laura Acolher é inaugurado no HMIB
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Melhorando a qualidade de vida de crianças
internadas em hospitais públicos do DF
A iniciativa Brinquedoteca Renato Russo é fruto
de uma parceria entre a organização Amigos da
Vida e o Instituto Caixa Seguradora.
Em 2019, foi inaugurada a 7ª brinquedoteca no
Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), equipada com mesas, armários, sofás novos, brinquedos e livros infantis, além de dois aparelhos de ar-condicionado e um banheiro novo.
O evento de inauguração da nova brinquedoteca contou com a participação da madrinha do
projeto e mãe do cantor Renato Russo, Carminha

Manfredini, do presidente da organização Amigos
da Vida, Christiano Ramos, e o diretor do Instituto
Caixa Seguradora, Grégoire de Pons, entre outros.
A Brinquedoteca Renato Russo foi idealizada
como instrumento de transformação social, mediante o aumento e a melhoria da qualidade de
vida de crianças internadas nos hospitais públicos
em tratamento de HIV/Aids e outras patologias,
como recursos de intervenção educativa, contribuindo para um trabalho de grande alcance com
as crianças e os familiares.

23
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Brinquedotecas
apoiadas pelo
Instituto
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•

Hospital Materno Infantil de
Brasília (2019)

•

Instituto Hospital de Base
(2018)

•

Hospital Universitário de
Brasília (2016)

•

Hospital Regional da Asa Norte
(2015)

•

Hospital Regional de
Sobradinho (2014)

•

Hospital Regional de
Taguatinga (2013)
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APOIO a PESSOAS QUE
VIVEM COM HIV/AIDS
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Fundo Positivo apoia organizações de
prevenção ao HIV/Aids em todo o Brasil

26

Em parceria com o Instituto Caixa Seguradora, o
Fundo Positivo tem intensificado o trabalho de
apoio às OSC, incentivando, sobretudo, organizações que possam ampliar e fortalecer ações de
prevenção a HIV/Aids e temas correlatos. Ao longo
de cinco anos de atuação, tem garantido que o desempenho dessas organizações seja cada vez mais
relevante no país inteiro.
Em 2019, o Fundo Positivo lançou o 5º edital
público. As inscrições ficaram abertas por 30 dias,
e todas as propostas apresentadas tiveram como
público-alvo as populações-chaves e prioritárias
para epidemia de HIV/Aids. O edital recebeu 118
propostas de projetos inscritas por OSC interessadas de todo o país. Das 118 inscrições, 78 respeitavam as normas previstas e foram habilitadas para
seguir no processo de seleção.

Das 78 propostas que o comitê de seleção externo e independente analisou, 47 projetos receberam pontuação que permitiria a contemplação
com recursos do edital, porém, apenas 19 puderam
ser apoiadas. Cada projeto apoiado recebeu R$
25.000. As organizações contempladas atendem
populações e comunidades poucas vezes atendidas por financiamentos de projetos de saúde, especialmente aos voltados a HIV/Aids
As OSC contempladas pelo edital são da região
Norte do Brasil, na fronteira com a Venezuela e a
Guiana Francesa, e da região Sul, em São Borja,
fronteira com o Uruguai. As pessoas trans também
foram o foco de projetos escolhidos, dentre outras
populações contempladas.
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Encontro do
Movimento Nacional
de Mulheres Vivendo
com HIV/Aids

118
78
0
5 edital
19
propostas

propostas aprovadas

público do Fundo Positivo

propostas contempladas
com recursos do edital.

R$ 25 mil
para cada proposta
selecionada

II Encontro
Nacional
O Fundo Positivo realizou, em
2019, o 2º Encontro Nacional de
Projetos Apoiados pelo Fundo
Positivo. O evento teve por objetivo fortalecer a atuação das lideranças comunitárias no campo
da comunicação para que utilizem as mídias digitais e comunitárias no processo de socialização dos materiais educativos de
prevenção a IST/HIV/Aids/Hepatites Virais elaborados nos territórios de atuação.
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1.

ONG Amigos da Vida

2. Tulipas do Cerrado
Distrito Federal
3. Coletivo Mangueiras
Recife-PE

5. Casa 1 – Centro de Cultura
e Acolhimento LGBT
São Paulo

4. GTP + Grupo de Trabalhos
em Prevenção Posithivo
São Lourenço da Mata/
Pernambuco

6. Associação Asgattas - RP
Ribeirão Preto/SP
7.

Koinonia Presença
Ecumencia e Serviço

8. Instituto para o
Desenvolvimento
Sustentável e Cidadania do
Vale Ribeira - Registro
São Paulo

9. Girassol, Amigos na
Diversidade
São Borja/Rio Grande do Sul

10. Coletivo Coisa de Puta
Belém/Pará
28
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11. DPAC Fronteira
Oiapoque/Amapá

13. APROS

12. Associação Barraca da
Amizade
Fortaleza/Ceará

15. CELLOS/MG
Minas Gerais

16. Grupo Orgulho, Liberdade
e Dignidade GOLD
Serra/Espírito Santo

14. Cordel Vida
João Pessoa/Paraíba

18. Gapa Itabuna (Grupo de
Apoio à Prevenção da Aids)
Itabuna/Bahia
19. Pela Vidda
Rio de Janeiro/RJ

17. Associação de
Transgêneros de Guaíba
Guaíba/Rio Grande do Sul
29
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EMPREENDEDORISMO
E JUVENTUDE

INSTITUTO CAIXA SEGURADORA

b
u
H
t
c
a
Imp

Impact Hub atua na construção de
uma cultura financeira inclusiva no país
A experiência do Programa “Jornada Juventude
Caixa Seguradora” (2017) e a co-criação do Espaço Lab (2018) realizados pelo Impact Hub em parceria com o Instituto Caixa Seguradora, reforçaram a necessidade de estabelecer mais ações para
continuar provocando uma nova consciência financeira e auxiliando no entendimento dos jovens
com o dinheiro, por meio do incentivo a reflexões
e conversas sobre o tema, para ajudar na construção de uma cultura financeira inclusiva no país.

Por isso, em 2019, surge o Lab Financeiro. Com
o objetivo de desenvolver competências no que
diz respeito a consciência financeira e integração
da juventude, o programa promoveu cerca de dez
encontros para o desenvolvimento dos negócios
(startups) de impacto social de acordo com as
causas identificadas ao longo das sincronizações
entre os facilitadores (colaboradores da Caixa Seguradora) e os empreendedores sociais (jovens selecionados para participar do programa).
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Fórum
Dinheiro
e Juventude

Fórum Dinheiro e Juventude, realizado pelo Impact Hub em parceria
com o Instituto Caixa Seguradora, reuniu jovens de difrentes regiões
administrativas do DF. O evento aconteceu no Espaço Bem Você, no
edifício sede da Caixa Seguradora.
Durante o evento, os jovens participaram de diversas atividades,
como palestras, rodas de conversa, dinâmicas e oficinas, para entender melhor sobre novas economias, gestão de negócios de impacto
social e, com isso, alcançar uma mudança de comportamento e de
consciência sobre dinheiro.
“O Programa Lab Financeiro, em parceria com o Instituto, tem
como intuito provocar a mudança de comportamento e consciência financeira dos jovens sobre o mundo das finanças. Ao realizarmos
o fórum e mensurarmos o impacto, comprovamos a efetividade das
ações na direção e apoio para o oitavo Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU: emprego decente e crescimento sustentável", ressalta a fundadora da Impact Hub Brasília, Deise Nicoleto.

Fórum Dinheiro e
Juventude

41
+70%
33%
67%
+50%
jovens

de cidades fora do
Plano Piloto

homens

mulheress

32

negros

Jovens Geração Z
(18 a 24 anos)

47%
32%

não fazem controle
das finanças pessoais

alegam que a forma
como gastam dinheiro
é motivo frequente
para brigas com
familiares
*Dados SPC Brasil, CNDL e
Sebrae
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A 4ª edição do Programa Embaixadores
da Juventude é realizada no Norte do
país pela primeira vez
Criado pelo Instituto Caixa Seguradora em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre
Drogas e Crime (UNODC), o Programa Embaixadores da Juventude tem por objetivo capacitar
jovens com perfil de liderança para discutir pautas em agendas nacionais e internacionais. Em
2019, pela primeira vez, realizou-se uma edição
no Norte do país: a 4ª etapa do programa aconteceu em Belém, no Pará.

O evento recebeu mais de 210 inscrições e 25
jovens foram selecionados para participar da formação cujo eixo é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Na ocasião, os jovens ti-

veram como missão buscar soluções para temas
como segurança, educação, saúde, pobreza, sustentabilidade e empreendedorismo.
Durante a formação, os participantes se preparam para ocupar espaços de visibilidade em
fóruns e congressos pelo mundo. Alice Scartezini, gerente de Responsabilidade Socioambiental
da Caixa Seguradora, afirma que é muito gratificante a participação dos jovens no programa. “É
sempre um sentimento de muito orgulho ver os
jovens tornando-se líderes, representando suas
comunidades e sugerindo soluções alinhadas ao
desenvolvimento sustentável", ressalta.
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Integrantes do Embaixadores da Juventude participam de evento nos EUA

80 Fórum da
Juventude da ONU

34

O Embaixadores da Juventude também foi responsável, em 2019, pela participação de quatro jovens
brasileiros no 8º Fórum da Juventude do Conselho
Econômico e Social da ONU (ECOSOC), realizado
nos dias 8 e 9 de abril, na sede das Nações Unidas,
em Nova Iorque.
Thânisia Cruz, do Distrito Federal, Maria Eduarda Couto, de Pernambuco, Mauricio Rodrigues,
de Brasília e Caio Medina, da Bahia, integraram o
Embaixadores da Juventude e foram selecionados
para participar do fórum nos EUA. Na ocasião, fo-

ram discutidos temas como promoção da paz e de
espaços urbanos seguros.
Para Thânisia Cruz, participar do evento foi
uma experiência muito gratificante. “Como negra e jovem, reconheço que estar no fórum é uma
oportunidade para impactar a região da qual faço
parte, representando o trabalho em advocacy feito pelas organizações da sociedade civil e os resultados de políticas públicas de ação afirmativa”,
afirma a jovem.
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iV olênacia
conltrheres
mu
4a edição do
Embaixadores
da Juventude

210
19

inscrições

estados
brasileiros

2
25
4
países

selecionados

estados da
região Norte

Esse problema
também é seu!
Em julho de 2019, o Embaixadores da Juventude realizou, em Salvador/BA, o Ciclo de Conversas
Violência contra Mulheres – Esse Problema Também É Seu!. As rodas de conversas sobre violência
contra mulheres aconteceram em espaço aberto e
gratuito, e contaram com a participação de líderes
comunitárias e promotoras de mudança na região,
além do engajamento com a rede local do Embaixadores da Juventude.

Confira o vídeo da 4ª
edição do programa
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2a edição Desafio
Instituto Caixa
Seguradora

R$ 15 mil
13
5
em premiações

equipes participantes

selecionadas para
apresentar as propostas

Concentro realiza 2ª edição do
Desafio Instituto Caixa Seguradora

36

Em 2019, a Confederação das Empresas Juniores
do Distrito Federal (Concentro), em parceria com o
Instituto Caixa Seguradora realizou a 2ª edição do
Desafio Instituto Caixa Seguradora e o Prêmio Concentro 2019. O Desafio aconteceu no Espaço Bem
Você, no edifício sede da Caixa Seguradora, e contou com a participação da banca avaliadora, composta por colaboradores da Caixa Seguradora, do
Instituto e de projetos parceiros, além das empresas juniores selecionadas.
O Desafio teve por objetivo incentivar empresas juniores a criarem soluções para uma necessidade específica de inovação. Os temas escolhidos
para edição de 2019 foram igualdade de gênero e

consumo e produção responsáveis, assuntos propostos pelos ODS da ONU – agenda com 17 objetivos e 169 metas para promover o desenvolvimento sustentável.
A 2ª edição do Desafio Instituto Caixa Seguradora reuniu 13 equipes participantes. Destas, cinco
foram selecionadas e tiveram a oportunidade de
apresentar suas propostas no dia do desafio. Uma
banca avaliadora julgou os trabalhos, e o resultado saiu no mesmo dia. As premiações foram de
R$ 12.000 para o 1º lugar; R$ 2.000 para o 2º; e R$
1.000 para o 3º. O quarto e o quinto lugares receberam certificados de participação.
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Prêmio Concentro 2019
Com patrocínio do Instituto Caixa Seguradora foi realizado, no Museu Nacional da República, em Brasília, o Prêmio Concentro 2019.
Com o tema 20 anos da Concentro, o prêmio baseou-se na arquitetura de Brasília – que conecta e inspira a rede Movimento Empresa
Júnior no Distrito Federal (MEJ-DF). O Prêmio 2019 tem premiações
em dez categorias, e o Instituto Caixa Seguradora é responsável pela
Sangue Azul.

Concentro

57

empresas juniores
distribuídas em 7 das
maiores instituições de
ensino superior do DF:
UnB, UniCeub, UCB,
UDF, IESB, IDP e IFB

1400

empresários juniores
envolvidos.

Ranking das empresas vencedoras do EJs premiadas na
categoria Sangue
Desafio ICS
Azul
1º Lugar: Embragea/Praxis
2º Lugar: Orc'estra/Praxis
3º Lugar: Flua
4º Lugar: 296 Publicidade/
GG/CJR
5º Lugar: Pupila

1º Lugar: Polaris
2º Lugar: Domani –
Consultoria Internacional
3º Lugar: Doisnovemeia
Publicidade
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Jopvremessdeão
Ex
realiza o primeiro espetáculo multilinguagem e entra para o
mapa cultural do DF
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O ano de 2019 foi especial para o Jovem de Expressão. Em parceria com o Instituto Caixa Seguradora, o programa realizou o Teatro de Expressão, oferecendo oficinas gratuitas cujo foco
principal era a construção do espetáculo multilinguagem Pertencer. A gestão do programa é compartilhada pela Rede Urbanas de Ações Socioculturais (Ruas) e o Instituto Caixa Seguradora. A
parceria, há 12 anos, promove a saúde de jovens
na faixa etária de 18 a 29 anos para a redução da
exposição à violência da juventude de Ceilândia.

Tradicionalmente, o Jovem de Expressão oferece as oficinas na sua sede, localizada na Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte. Pela primeira
vez, as atividades também aconteceram no Espaço Cultural Renato Russo, na Asa Sul, onde foram
ofertadas oficinas de audiovisual e fotografia. No
Jovem de Expressão, houve cursos de fotografia,
audiovisual, teatro, dança, DJ, cenografia e produção teatral. Ao todo, 186 jovens participaram.
Todo o conteúdo das oficinas foi focado na
construção do espetáculo multilinguagem Pertencer. Os alunos do audiovisual ficaram responsáveis pela gravação do teaser; os de fotografia,
pela exposição fotográfica Pertencer; os de dança
se apresentaram no espetáculo; os DJ tocaram na
estreia da peça; e os de cenografia e produção teatral montaram o cenário e construíram todo o espetáculo.
O espetáculo Pertencer circulou por Ceilândia,
Plano Piloto e Samambaia. A peça foi apresentada no Teatro de Bolso, no Galpão Cultural, em Ceilândia Norte; no Espaço Cultural Renato Russo, na
Asa Sul; e no Complexo Cultural de Samambaia. A
exposição fotográfica Pertencer ocupou a Galeria
Risofloras, no Galpão Cultural, em Ceilândia, e o
Espaço Cultural Renato Russo, na Asa Sul.
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Jovens atendidos
nas oficinas

110
76

Jovem de Expressão

Espaço Cultural
Renato Russo

Público nos
espetáculos

403

ingressos retirados
via Sympla

Espetáculo
Pertencer

3 lugar
0

na categoria Montagem
Livre (Prêmio Web de
Teatro do DF 2019)
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C DF
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O ano de 2019 foi excelente para o impacto cultural que o Jovem de Expressão causou no DF. A
Administração Regional de Ceilândia cedeu um
espaço na Praça do Cidadão para o programa. Reformado, o ambiente ganhou o nome de Galpão
Cultural e conta com o Teatro de Bolso, a Galeria
Risofloras e o Cine Periferia.
No Galpão Cultural, além da exibição do espetáculo teatral Pertencer, o espaço recebeu o
Projeto Ocupação Teatral, com as peças Abatedouro e Ãrrã. Na Galeria Risofloras, as exposições
Ceilombra, Mulheres indígenas, Multidão em fúria,
Pertencer, Expressa Cidadão também ficaram em
cartaz.
Parte do acervo da Galeria Risofloras ocupou a
Galeria Casa, do shopping Casa Park. Obras de 14
artistas periféricos, como fotografia, pintura, grafite, mural, performance, instalação e site specific,
integraram a exposição Deslocamentos.

Confira o vídeo de
bastidores do Espetáculo
Pertencer
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A cantora MC Carol foi uma das atrações do projeto Ruas Convida

Projeto Ruas Convida
leva cultura e entrega benfeitorias para a
cidade de Ceilândia

40

Confira o vídeo da 3ª edição
do Ruas Convida

O Ruas Convida tem por objetivo promover o respeito à diversidade e levar cultura para a cidade
mais populosa do DF: Ceilândia. O projeto também
teve por finalidade reverter parte da bilheteria das
cinco edições realizadas para benfeitorias do espaço – como pintura dos bancos da praça, entre
outras melhorias – onde acontecem os eventos: a
Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte. Pelos palcos do Ruas Convida, passaram atrações locais e
nacionais, e artistas do rap, funk, samba e reggae
animaram o público presente.
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Arvteens em situação de
jo nerabilidade social
vula Baixada Santista
d
Em parceria com o Instituto Caixa Seguradora, o
Instituto Circo Rudá é um projeto que visa à transformação social por meio das artes circenses. São
oferecidas oficinas gratuitas para crianças e jovens em situação de alta vulnerabilidade social da
Região Metropolitana da Baixada Santista. O objeto da iniciativa é apresentar para jovens e crianças
novas possibilidades, aprimorar as capacidades e
contribuir com o desenvolvimento escolar e social.
O aprendizado do circo é uma prática de alto
valor sociocultural que resgata a autoestima, promove a difusão facilitada de valores cívicos, morais e educacionais fundamentais para a vida em
comunidade e para o desenvolvimento pessoal e

social, dando resposta às grandes necessidades da
sociedade contemporânea.
Além de atividades de inserção social e desenvolvimento de aptidões físicas específicas, o circo
promove a concentração, o desenvolvimento motor, a expressão corporal, e noções de estética e
elementos da semiologia circense.

Confira uma reportagem
sobre o Instituto Circo Rudá
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Instituto Circo
Rudá

59
156

crianças atendidas até
setembro de 2019

jovens atendidos
entre outubro e
novembro de 2019

17
200

crianças de
abrigos atendidas

aulas durante o
ano 2019
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Projeto Eu Mereço formando jovens para
desenvolver projetos inovadores e criativos
Em 2019, o Instituto Caixa Seguradora iniciou uma
nova parceria com o Instituto Me Viro. Juntos, estão realizando a 1ª edição do projeto Eu Mereço
que forma jovens estudantes de ensino médio de
escolas públicas do DF no uso de tecnologias exponenciais, como impressão 3D, programação e
robótica, para o desenvolvimento de competências inovadoras e projetos criativos.
O objetivo do projeto é receber no Espaço Faça-Você-Mesmo MeViro um grupo multidisciplinar
de jovens que vão aprender a projetar, criar, cons-

truir, programar, modificar e inovar para solucionar problemas e impactar positivamente sua vida
e a de sua comunidade. Ao final do projeto, os jovens estarão capacitados para se virarem como
agentes exploradores e construtores do seu próprio futuro, em um mercado repleto de oportunidades para quem está preparado.
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Agenda
10 Edição do
Projeto Eu
Mereço

Fase 1 – Experiência Makers
(10/19 – 11/19)
Workshops de apresentação do mundo maker e
visitação guiada ao Faça-Você-Mesmo MeViro
Fase 2 – Seleção Mais Fazedor
(11/19 – 02/20)
Seleção dos alunos que têm interesse e primeiras
atividades mão-na-massa
Fase 3 – Formação e Aceleração (03/20 –
11/20)
Capacitação e acompanhamento dos alunos para
o desenvolvimento dos seus projetos
Fase 4 – Festival do Futuro
(12/20)
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Evento para apresentação final dos protótipos
desenvolvidos e entrega para a comunidade

INSTITUTO CAIXA SEGURADORA

CONSERVAÇÃO E
RESTAURO AMBIENTAL
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Adote uma
Nascente
Caixa Seguradora é a primeira empresa do
ramo a participar do Adote uma Nascente
Em 2019, a Caixa Seguradora foi a primeira empresa do ramo a participar do Programa Adote
uma Nascente. De iniciativa do Instituto Brasília
Ambiental (Ibram), esse programa tem uma longa
trajetória na recuperação e preservação de nascentes de água no DF. Durante a comemoração do
Dia Mundial do Meio Ambiente, que aconteceu no
edifício sede da empresa, foi assinada a adesão ao
programa.
A partir desse momento, o Instituto Caixa Seguradora é parceiro do Ibram na preservação de
46

nascentes do Parque Ecológico Riacho Fundo, incluindo o trabalho de especialistas na restauração
ambiental. Na cerimônia de abertura, Grégoire de
Pons, diretor do Instituto, afirmou que manter essas parcerias é fundamental para a preservação do
meio ambiente e que o tema faz parte dos quatro
eixos do Instituto: apoio a mulheres que sofrem
violências, apoio à juventude empreendedora, prevenção a HIV e Aids e conservação e restauro ambiental.
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Grégoire de Pons, diretor da Secretaria Geral e do Instituto Caixa
Seguradora e Rejane Pieratti, superintendente do Ibram

Dia Verde

Alice Scartezini, gerente de Responsabilidade Socioambiental da Caixa Seguradora

Também durante a comemoração do Dia Mundial
do Meio Ambiente, foi realizado o Dia Verde, cujo
objetivo era conscientizar os colaboradores da Caixa Seguradora sobre a importância de preservar o
meio ambiente. Na ocasião, os parceiros do Instituto, o Sítio Roça Florestal e o Destino Correto ofereceram oficinas sobre alimentação saudável, consumo consciente e compostagem doméstica de
lixo orgânico.
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Ecoflor
Cerrado

2 maior
22%
0

bioma da América
do Sul

do território
nacional

Instituto Caixa Seguradora
inicia nova parceria com a
Ecoﬂor – Empresa Júnior
de Consultoria Florestal
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Com o objetivo de capacitar 200 alunos de Engenharia Florestal e de outras áreas ligadas ao meio
ambiente da Universidade de Brasília (UnB), o Instituto Caixa Seguradora e a Ecoflor – Empresa Júnior e Consultoria Florestal realizaram cursos em
sistemas de informação geográfica.
Para neutralizar o carbono emitido durante as
atividades dos cursos, a Ecoflor e o Instituto promoveram uma tarde de educação ambiental e reflorestamento do Cerrado para 40 crianças da escola pública Santos Dummont, de Planaltina/DF.
Flavia Katarine, consultora de projeto da Ecoflor, afirma que para os cursos terem o selo verde,
foi necessário colher informações sobre como as

11.627

espécies de plantas
nativas catalogadas
*Dados Ministério do Meio
Ambiente

pessoas se locomoveram até as atividades e contabilizar as horas de energia elétrica gastas durante as aulas: “Com todos esses dados, fizemos um
cálculo que gerou um número de mudas que deveríamos plantar para neutralizar o carbono emitido
durante a realização dos cursos”, explica Flavia
Além de impactar a sociedade a partir dos cursos oferecidos pela Ecoflor, o projeto ofereceu
conscientização ambiental para crianças. Com
auxílio dos adultos, a criançada plantou 80 mudas doadas pelo Jardim Botânico de Brasília. Elas
plantaram árvores nativas do Cerrado para a restauração do bioma.
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Sítio Roça
Florestal
Dia Mundial da
Alimentação
16 de outubro

Brasil

5º pais que mais
demanda alimentos do
mundo

Instituto Caixa Seguradora
contribui para uma
alimentação mais saudável
Pensando na promoção de uma alimentação saudável, sustentável, disponível e acessível para todos, o Sítio Roça Florestal em parceria com o Instituto Caixa Seguradora, desenvolveu um projeto
piloto que está mudando a relação dos colaboradores do edifício sede da Caixa Seguradora com
os alimentos.
A Comunidade que Sustenta a Agricultura
(CSA) leva, semanalmente, alimentos de produção
agroecológica para o espaço do Instituto Caixa Seguradora. Para participar, os colaboradores da Caixa Seguradora podem adquirir uma cota com pa-
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colaboradores da Caixa
Seguradora participam
da CSA

gamento mensal. Quem decide fazer parte da CSA
deixa de ser consumidor para se tornar coagricultor
e, uma vez por semana, leva para casa uma cesta
com dez itens diversificados.
Com oito anos de experiência, o Sítio Roça Florestal produz alimentos biodiversos e sustentáveis
em Sistema Agroflorestal Agroecológico (SAFA).
O projeto busca desenvolver o uso de práticas
agrícolas que conciliem a produção de alimentos
com bens e serviços ambientais, proporcionando
alimentos orgânicos de produção local, diversificados e livres de agrotóxicos.
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Restauração do Cerrado complementa renda
de 36 famílias de coletores de sementes na
Chapada dos Veadeiros
Em 2019, foram produzidos 5.700kg de sementes
de 60 espécies nativas do Cerrado, colhidas por
membros da Associação de Coletores de Sementes da Chapada dos Veadeiros – Cerrado de Pé e
disponibilizadas para venda por meio da Rede de
Sementes do Cerrado, em parceria com o Instituto
Caixa Seguradora. As sementes são originárias de
cinco municípios da Chapada dos Veadeiros: Alto
Paraíso de Goiás, São João D’Aliança, Colina do
Sul, Cavalcante e Teresina de Goiás
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Ao todo, 36 famílias de coletores participaram
diretamente da produção de sementes, incluindo produtores rurais, assentados e a comunidade
quilombola do Vão do Moleque, além de 60 famílias envolvidas na coleta de sementes na região.
Da produção de sementes, foram comercializadas
3.100 kg de 49 espécies nativas do Cerrado para
uso em restauração ecológica, principalmente por
meio da semeadura direta, agroflorestal, pesquisa
e paisagismo.
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Rementes
S Cerrado
do
Comercialização
de Sementes
Nativas em 2019

R$ 110 mil
3
15
42
de renda para a
associação de coletores

Com quase 20 anos de existência, a Rede de Sementes do
Cerrado tem produzido informação sobre o uso de sementes
nativas do bioma e capacitado
produtores, contribuindo para
a disponibilização de sementes
nativas para o mercado e a organização da cadeira de produção de sementes nativas.
Em parceria com o Instituto Caixa Seguradora, a Rede de

Sementes do Cerrado lançou o
manual Ervas e arbustos – para
restauração do Cerrado: semeadura direta, que foi entregue
para os coletores de sementes
e desenvolvido como ferramenta de identificação e orientação
principalmente para coletores
de sementes, restauradores e
paisagistas.

toneladas de
produção

clientes

hectares em área
restaurada
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Conhecimento
sobre
restauração
do Cerrado
disponível no
YouTube
Com o objetivo de levar mais
conhecimento sobre o passo a
passo do trabalho realizado pela
Rede de Sementes do Cerrado – processo de coleta, restauração, paisagismo com plantas
nativas, curiosidade sobre as
espécies etc. – e mostrar o dia
a dia daqueles que contribuem
para a restauração do maior
bioma da América do Sul, o projeto disponibiliza vídeos no canal Rede de Sementes do Cerrado, no Youtube.

Confira o canal
da iniciativa no
Youtube
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36 famílias de coletores participaram diretamente da produção de sementes

Sementes
coletadas
durante 2019

36 15
24 12
21 5

coletores

kalungas

homens

mulheres

urbanos

municípios

Oferta e Demanda
em 2019

60 49

espécies
coletadas

espécies
vendidas

5,7 3,1

toneladas
coletadas

toneladas
vendidas

INSTITUTO CAIXA SEGURADORA

e
d
r
e
V
a
a Iniciativ

Área antes do reflorestamento

Caixa Seguradora planta mais de
70 mil árvores para compensar
pegada de carbono
Em parceria com a Iniciativa Verde, a Caixa Seguradora realiza a compensação de Gases de Efeito Estufa (GEE) emitidos pelas nossas operações e,
para isso, plantou, ao longo de 12 anos de parceria mais de 70 mil árvores, o
que equivale a aproximadamente 50 campos de futebol. Todas essas árvores
plantadas possibilitaram a restauração de fragmentos da Mata Atlântica em
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
No dia 6 de dezembro, a área de Porto Feliz, em São Paulo, recebeu a visita do diretor do Instituto Caixa Seguradora, Grégoire de Pons, e da analista de
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Área após o reflorestamento

responsabilidade socioambiental, Mayara Araújo.
Os dois conferiram de perto o primeiro local a receber o plantio.
“Quando conversamos com as pessoas responsáveis pelo projeto em São Paulo, é uma coisa,
mas estar no lugar para ver concretamente onde
estão as árvores e como elas são cuidadas, isso
não tem preço. É um grande orgulho ver o trabalho realizado, ver o resultado concreto, uma área
totalmente verde onde se respira muito bem", diz
Grégoire.
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Calcule sua emissão
de Carbono

Programa Carbon Free
Desenvolvido pela Iniciativa Verde, o Programa
Carbon Free atua para que emissões de GEE de
qualquer atividade humana como produtos, serviços, construções ou eventos sejam compensadas
por meio da recomposição florestal. Desde o início
do projeto, a Iniciativa Verde plantou mais de 2 milhões de árvores.

Calculadora de CO2
Outro projeto da Iniciativa Verde é a Calculadora
de CO2. As atividades do dia a dia emitem direta
ou indiretamente carbono – emissões que agravam o aquecimento global. Você sabia que a partir da ferramenta desenvolvida, é possível calcular
qual é a sua pegada de carbono e quantas árvores
de Mata Atlântica vai precisar plantar, anualmente,
para compensar essas emissões?
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A partir de um intenso processo de negociação entre governos, sociedade civil, setor privado e academia, o 193 Estados-membro das Nações Unidas adotaram, em setembro de 2015, na Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, o documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (A/RES/70/1).
Desde 2016, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e o Instituto Caixa Seguradora têm colaborado para a disseminação dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 são:

Objetivo 1. Acabar com
a pobreza em todas as
suas formas, em todos os
lugares

Objetivo 2. Acabar
com a fome, alcançar a
segurança alimentar e
melhoria da nutrição e
promover a agricultura
sustentável

Objetivo 3. Assegurar uma
vida saudável e promover
o bem-estar para todas e
todos, em todas as idades

Objetivo 4. Assegurar
a educação inclusiva e
equitativa e de qualidade,
e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo
da vida para todas e todos

Objetivo 5. Alcançar
a igualdade de gênero
e empoderar todas as
mulheres e meninas

Objetivo 6. Assegurar a
disponibilidade e gestão
sustentável da água e
saneamento para todas e
todos
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Objetivo 7. Assegurar
o acesso confiável,
sustentável, moderno e a
preço acessível à energia
para todas e todos

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos

Objetivo 8. Promover o
crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo e trabalho decente para todas e todos

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos
oceanos, dos mares e dos
recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável

Objetivo 9. Construir
infraestruturas
resilientes, promover a
industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a
inovação

Objetivo 10. Reduzir a
desigualdade dentro dos
países e entre eles

Objetivo 11. Tornar
as cidades e os
assentamentos humanos
inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis

Objetivo 12. Assegurar
padrões de produção e de
consumo sustentáveis
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Objetivo 15. Proteger,
recuperar e promover
o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável
as florestas, combater a
desertificação, deter e reverter a degradação da
terra e deter a perda de biodiversidade

Objetivo 16. Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
Objetivo 17. Fortalecer os
meios de implementação e
revitalizar a parceria global
para o desenvolvimento
sustentável

INSTITUTO CAIXA SEGURADORA

Em 2019, realizamos em parceria com o UNODC, o monitoramento da
contribuição do Instituto para a promoção dos 17 ODS em âmbito nacional
por meio da nossa rede de parcerias e programas.
Abaixo, apresentamos um resumo do mapeamento que identificou, em
que medida, os programas dialogam com os objetivos, metas e indicadores
estabelecidos pela Agenda 2030:

Nossos parceiros e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
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Taxa de aplicação da Agenda 2030 nos programas:
Parceiro

Agenda
2030

Concentro

19.8%

UNODC

31.6%

ECOFLOR

11.8%

Fundo positivo

21.7%

MNMP

21,7%

Impact HUB

19.14%

Instituto Me Viro

9.2%

Instituto Promundo

15.8%

Espaço Laura

Amigos da Vida

11.88%

Brinquedoteca Renato Russo

Amigos da Vida

13.20%

Coleta de Sementes
do Cerrado

Rede de Sementes do Cerrado

25.0%

Jovem de expressão

Rede de Urbana de Ações
Socioculturais

36.6%

Laboratório de Empreendimentos
Criativos (Lecria)

Rede de Urbana de Ações
Socioculturais

33.66%

Sitio Roça florestal

14.5%

Programas
Desafio Concentro
Embaixadores 2030
Cursos de Monitoramento
Ambiental no Cerrado
Fundo Positivo
Movimento Nacional das
Mulheres Positivas
Lab Financeiro
Eu Mereço
Programa equidade

Comunidade que Sustenta a
Agricultura
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