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Salvador, 6 de Agosto de 2003 - Criado pela empresa, Instituto apoiou 733 projetos 
sociais e investiu no período cerca de US$ 30 milhões. Criado em agosto de 1991, o 
Instituto C&A publica relatório que descreve a trajetória da instituição, principais 
linhas de atuação e valores investidos em 733 projetos sociais durante o período. O 
informe contabiliza cerca de US$ 30 milhões aplicados em parcerias com 92 
entidades.  

Em Salvador o Instituto C&A apoia a Associação de Creches e Pré-escolas 
(Acredite), fundada em 1999, uma ONG que reúne 2,5 mil crianças atendidas em 
23 creches e pré escolas de diferentes bairros da periferia.  

Mantido pela C&A Modas, o instituto repassa recursos e promove bazares para 
custear ações das instituições parceiras, que vão desde a capacitação de 
professores até o apoio na formação de novos grupos institucionais de ação social.  

"Em 2002 conseguimos cerca de R$ 50 mil.  

Este ano, os últimos dois bazares realizados renderam cerca de R$ 20 mil, 
aplicados na capacitação de educadores", explica a gerente da Acredite, Rose Maria 
Pereira de Souza Bonfim.  

Ela esclarece que a educação é o foco de atuação da entidade, que ao invés de 
levar professores às creches, dá preferência à qualificação daqueles que já atuam 
nas comunidades.  

"Estamos preparando os educadores para atenderem à Lei de Diretrizes e Bases, 
através de um projeto de formação continuada para 40 professores com duração de 
um ano e 140 horas aula previstas".  

Rose Bonfim informa que as creches e pré escolas estão em 20 dos bairros mais 
carentes da capital, como Massaranduba, Coutos, Periperi, Paripe Sussuarana e 
Lobato.  

Ela destaca uma iniciativa encampada pelos centros de educação infantil 
conveniados, que elaboraram de forma coletiva um manual de padrões mínimos de 
funcionamento, especificando necessidades como espaço físico, mobiliário, 
formação do educador, número de profissionais e equipamentos para o ensino. "É 
um documento feito com base nas resoluções do Conselho Estadual de Educação 
(CEE) e redigido consensualmente", explica Rose. "Estamos negociando com a 
secretaria municipal de educação (Smec) apoio para a publicá-lo e lhe dar 
legitimidade", planeja.  

Mesmo considerando básica a necessidade educacional, a Acredite tem buscado 
parcerias para minorar carências alimentares, e recebe doações de empresários do 
Núcleo Regional da Bahia e da Central de Apoio e Acompanhamento às Penas 
Alternativas(Ceapa) ligado à secretaria da Justiça, que doam sextas básicas e 
alimentos, distribuídos alternadamente entre as associadas.  

"Os bazares são uma atração. Roupas e sapatos de qualidade são vendidos com 
preço entre R$ 5 e 10, e a procura aumenta sempre", diz Rose, que faz ainda um 



apelo. "Precisamos de mais parceiros, inclusive para o custeio de pessoal nos 
centros".  

Investimentos  

A coordenadora da região Nordeste do instituto, Áurea de Alencar, revela que ano 
passado o Instituto C&A investiu cerca de R$ 5,5 milhões e doou mais 545 mil 
peças de vestuário e calçados, que renderam mais R$ 1,7 milhão às 92 entidades 
apoiadas.  

"Temos hoje cerca de 2,1 mil empregados voluntários no apoio às ações do 
instituto, que contabilizaram em 2002 cerca de 25 mil horas de trabalho", diz 
destacando ações como a assessoria técnica prestada na constituição jurídica da 
Acredite e de vários outros parceiros em sua atuação.  

Ela defende a profissionalização do terceiro setor como forma de solucionar 
carências das instituições de apoio social, e das comunidades por elas apoiadas.  

"O conceito de terceiro setor está em construção e não há consenso delimitando 
sua abrangência. No entanto, a moderna noção de investimento social destaca a 
ação de empresas e instituições na solução de problemas que afetam as 
comunidades. É a definição mais desenvolvida".  

Entre as ações apoiadas pelo instituto estão a educação infantil e pré escolar, 
educação não formal para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, formação de 
professores, fortalecimento da escola pública, formação de instituições sociais, 
voluntariado interno e SOS Comunidade.  

kicker: Um dos focos do programa é a capacitação de professores  
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