


Quem 
somos

A SETE é uma associação sem 
fins lucrativos criada aos 13 de 
agosto de 1994 cuja missão é fazer 
com que pessoas e comunidades 
excluídas de direitos se tornem 
protagonistas na transformação 
de sua própria realidade. 

Tem atuado prioritariamente no 
Setor Madre Germana II em 
Goiânia, promovendo ações nas 
áreas da educação, esporte, artes, 
profissionalização, proteção à ma-
ternidade e à infância, assistência 
material, medicina preventiva, 
saúde bucal, prevenção às drogas, 
ressocialização de jovens e adul-
tos infratores e educação ambien-
tal.

Agrega indivíduos sem qualquer 
distinção de caráter religioso, étni-
co-racial, político-partidário, 
etário, socioeconômico, de gênero 
ou de orientação sexual, pois suas 
ações estão fundamentadas em 
uma matriz axiológica que con-
templa valores universais, tais 
como o respeito, a bondade, a 
justiça e a dignidade da pessoa 
humana. 

Para nós, antes de tudo, as pes-
soas são cidadãs e detentoras de 
direitos, muitos dos quais, embora 
insculpidos em nossa Constitu-
ição Federal, tem sido cotidiana-
mente desrespeitados pelas auto-
ridades públicas.

Nossa vocação, enquanto organi-
zação da sociedade civil, portanto, 
não é a de praticar assistencialis-
mo, tornando os sujeitos objetos 
de nossa ação, muito pelo con-
trário: é, sim, a de auxiliar pessoas 
e comunidade para que elas 
operem a transformação social 
por si mesmas, na defesa de nossa 
Carta Magna de 1988, na busca 
por uma sociedade mais justa, 
isonômica e fraterna.

É assim que temos atuado ao 
longo de mais de 20 anos, buscan-
do a transformação social de mil-
hares de homens e mulheres, 
meninas e meninos, da capital de 
Goiás, articulando o protagonis-
mo local com o apoio da socie-
dade civil, órgãos públicos e em-
presas com responsabilidade 
social. 

Ao longo deste tempo de atuação, 
temos alguns resultados promis-
sores, que nos estimulam o tra-
balho e a esperança em dias mel-
hores!





Missão Visão Valores
Fazer com que pessoas e comuni-

dades excluídas de direitos se 
tornem protagonistas na transfor-
mação de sua própria realidade.

Conceber, implantar e 
exportar para todo o país, 
metodologias inovadoras 
de educação e assistência 

social nas periferias e 
comunidades excluídas, 

influenciando as políticas 
públicas e nos tornando, 
nesta área, uma das sete 
principais OSCs do Brasil!

Amorosidade;
Diálogo;

Protagonismo;
Trabalho; 

Esperança; 
Equidade.

 



AMOROSIDADE;
DIÁLOGO;

PROTAGONISMO;
TRABALHO;

ESPERANÇA E
EQUIDADE

 

Todas as nossas relações são baseadas na estima, no querer bem, na amizade 
legítima, no afeto. Da amorosidade, abre-se a possibilidade do diálogo, cria-se 
campo seguro para o exercício do protagonismo, ganha-se estímulo para o 
trabalho e, com ele, abre-se o horizonte da esperança por meio da equidade!

O Brasil é um país desigual, que nega direitos básicos à boa parte de seu povo. 
Pensamos, tal como Aristóteles, que “devemos tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade”. Neste sentido, é 
urgente agirmos em prol daqueles que mais precisam

A força do trabalho é uma grande verdade para nós! Não basta talento, pois 
como diria Thomas Edison, “talento é 1% inspiração e 99% transpiração”. 
Somente a partir de esforço árduo, trabalho duro e força de vontade, é possível 
vencermos os desafios interindividuais e sociais que marcam a nossa presença 
no mundo.

Acreditamos na força fundamental que cada um tem dentro de si para tomar as 
rédeas do seu destino. Isto não significa uma independência total uns dos 
outros, pois sempre dependeremos dos outros para alguma coisa. No entanto, 
todos somos plenos, capazes e livres para agir, dentro das nossas possibilidades, 
tendo sempre algo a contribuir para os grupos do qual fazemos parte.

Diálogo é comunicação. É encontro. Mas também pode ser desencontro... e isso 
não é problema. É crescimento! Acreditamos na importância da escuta ativa, da 
empatia em entender o outro e respeitar o seu lugar, mas ao mesmo tempo na 
assunção da sua própria voz.

Sonhar, acreditar num futuro melhor, elaborar projetos de vida: que seríamos 
sem essa força? Acreditamos, no entanto, tal como Cortella, que é preciso ter 
esperança, mas ter “esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar”, 
fazendo desde já por onde, para colher os frutos dos nossos projetos.



O quadro da fome no nosso município é desolador. Ainda em 2016, o Mapa da Inse-
gurança Alimentar apontava que mais de 400 mil crianças no Brasil estão subnutri-
das. Com a pandemia, estes números se agravaram: de acordo com o Inquérito Na-
cional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no 
Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Ali-
mentar e Nutricional (Rede Penssan) em 2021, há um total de aproximadamente 19 
milhões de brasileiros passando fome e mais da metade dos domicílios brasileiros 
enfrentando algum grau de insegurança alimentar. Em Goiânia, os bolsões de po-
breza carregam, muitas vezes, a dor de não ter o que comer.
A SETE tem atuado desde a sua fundação com a meta de erradicar a fome e miséria 
na sua área de abrangência. Para tanto, temos realizado ao longo destes anos 
inúmeras campanhas de arrecadação e doação de alimentos e ao mesmo tempo, 
de cadastramento e visita às famílias da região, mapeando os lares com maiores 
vulnerabilidades e buscando permitir a elas o reforço alimentar necessário à vida 
digna. Concomitantemente, buscamos o auxílio material como reconstrução/ma-
nutenção de casas, itens de higiene e limpeza, móveis e equipamentos.

Combate 
à fome

PARCEIRO DO PROJETOPESSOAS BENEFICIADAS
11.000



47.300
Tonelada de

alimentos
(são em média

2.500 cestas
básicas).

651
Cestas Básicas

Digitais
(Cartão Alimentação).

+ de
4.000

Atendimentos.

+ de
11.000

Pessoas
impactadas.

R$195.000,00
Investidos no mercado local,

favorecendo a manutenção de
emprego e renda.



Vivemos um histórico problema de baixa aprendizagem em matemática e portu-
guês no Brasil. Na última avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Estu-
dantes (PISA) o Brasil ficou na 66ª/70ª posição em aprendizagem da matemática, por 
exemplo. O analfabetismo matemático e português é fator de exclusão social, 
repetência e abandono escolar. Por outro lado, as práticas pedagógicas arcaicas tem 
desestimulado os estudantes e contribuído para a evasão. Neste sentido, a SETE se 
coloca, na comunidade, como uma instituição que busca renovar o compromisso 
com a escolarização e aprendizagem das crianças e adolescentes das diversas esco-
las públicas das redondezas. E um dos caminhos que temos encontrado para isso é 
unir o ensino destes conteúdos básicos com as tecnologias digitais.

O projeto existe desde 2016 na SETE, atendendo, atualmente, em torno de 100 
crianças e adolescentes da região, dentro de um projeto maior de contraturno esco-
lar denominado Projeto Vamos Juntos. Une o ensino de matemática e português a 
partir de jogos eletrônicos de entretenimento, explorando as potencialidades de 
jogos como Minecraft, The Sims, Brawl Stars, dentre outros. O projeto é realizado em 
parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e foi  reconhecido em 2019, 
como uma tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil por constituir uma práti-
ca de transformação social, com estímulo ao protagonismo local e capacidade repli-
cadora em outros contextos.

Outra ação importante é a utilização do aplicativo Gerando Educação, que conse-
guiu acesso para 150 crianças e adolescentes da comunidade a aplicativo digital de 
Reforço Escolar, Vídeos Educativos e Preparatório para o ENEM, uma oportunidade 
de acesso à material de qualidade, pelo celular, e sem a necessidade de internet.

Ensino e 
tecnologias

PARCEIROS DO PROJETOCRIANÇAS BENEFICIADAS
250



73%
Dos participantes

apresentam melhora
de notas escolares.

+ de
20

Jogos eletrônicos
explorados 

até o momento. 13
Artigos Científicos

publicados.

Atividades de matemática
e português relacionadas à

jogos produzidas
e resolvidas.

+ de
400

Como Tecnologia Social pela
Fundação do Banco do

Brasil.

PROJETO
RECONHECIDO



O Brasil periférico está fortemente marcado pelo futebol de rua. Trata-se, na ver-
dade, de uma paixão nacional, e não raro  meninas e meninos brasileiros continua-
mente afirmam o sonho de serem "jogadores de futebol". A SETE acredita na força 
do esporte e de atividades de lazer em geral, pois o direito de brincar, de se divertir, 
de viver a vida com leveza, criando laços de convívio social e comunitário é muito 
importante. As crianças e adolescentes da região costumam brincar nas ruas, em 
campos de terra, quando não ficam trancafiados em suas casas, não havendo no 
bairro opções relevantes de lazer, o que sobreleva a importância de tal ação para a 
comunidade.

O Programa Atleta do Futuro ocorre desde 2014 e atende 150 crianças e jovens de 
06 a 17 anos da região da SETE, quatro dias por semana (segunda a quinta), nos 
períodos matutino e vespertino. Um aspecto importante da educação esportiva é a 
preparação para campeonatos, em especial, a Copa SESI, que constitui o maior 
torneio amador de esporte do Centro-Oeste, e que sempre conta com equipes da 
SETE (não raro, premiadas com troféus ao final das competições). O aprendizado 
que tem sido proporcionado aos nossos meninos e meninas é imensurável: melho-
ria no cumprimento de regras; aprendizado em trabalho de equipe; saber ganhar e 
perder; ter disciplina; ter um momento de lazer saudável e alegria; etc.

Esporte
e lazer

PARCEIRO DO PROJETOCRIANÇAS BENEFICIADAS
150



+ de
1.000

Jovens atendidos
desde o início do

projeto.

12
Torneios e

Eventos
Esportivos

em 2018
e 2019.

4
Passeios
à Lazer

em 2019.



O Brasil apresenta milhões de pessoas em situação de desemprego e subemprego. 
Com o avanço das novas tecnologias e a modernização da produção, cada vez mais, 
no mundo globalizado, está sendo requisitado pelo mercado profissionais com 
novas competências, o que requer acesso à formação de qualidade, nem sempre 
possível para todas as pessoas, que, são, portanto, colocadas à margem do sistema. 
Em verdade, são escassas as ações de inserção econômica e social das populações 
urbanas de periferia. Na SETE, buscamos superar essas dificuldades a partir da 
Escola de Costura Dona Filinha.

Ela oferece, desde 2010, a jovens e adultos da região cursos profissionais de cos-
tureiro industrial e modelista industrial. Tal ação se dá em parceria com o SENAI, 
que não só oferece a formação, como também a certificação do curso, o que garan-
te boa aprendizagem e melhor acesso ao mercado. O curso é muito importante, 
haja vista, na região de atuação da SETE, haver uma predominância de população 
de sexo feminino, em que se sobressaem o número de famílias chefiadas por mul-
heres, únicas responsáveis pelo provimento econômico de seus familiares, e que, 
em muitos casos, assim o conseguem mediante empregos informais e/ou ocupan-
do postos formais de emprego com baixa qualificação e remuneração mínima, 
quando não estão desempregadas.

Profissionalização 
e geração de renda

PARCEIROS DO PROJETOALUNOS POR ANO
180



+ de
3.000

Pessoas formadas
ao longo do

projeto.

300
Facções de Costura

desenvolvidas
a partir

do projeto.
15%

De alunos
encaminhados
para o mercado

de trabalho.



Um dos principais desafios globais do novo século é a sustentabilidade. Como viver, 
produzir e prosperar respeitando e valorizando o meio ambiente, sem destruí-lo irre-
versivelmente? Dentro desse contexto, a SETE não foge à luta, na busca pela defesa do 
meio ambiente local, regional e global, a partir da nossa Sala Verde, procurando a con-
scientização e estimulando o protagonismo juvenil. 

A Sala Verde da SETE foi aprovada no Edital nº 01/2017 do Departamento de Educação 
Ambiental (DEA) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), é um espaço físico constituí-
do por um jardim que integra uma sala de informática e uma biblioteca, que funciona 
como um núcleo de atividades de educação ambiental de promoção do desenvolvi-
mento sustentável local.

Uma das ações que se destacam da Sala Verde é a manutenção de um sistema de 
aquaponia, projetada e mantida pelos próprios educandos, que, em razão de apresen-
tar sistema fechado, não há eliminação de dejetos ou efluentes no meio ambiente, dis-
pensando o uso de agrotóxicos e outros métodos químicos para controlar pragas e 
doenças, e economizando 90% de água, se comparada à produção convencional de 
hortaliças.

Educação ambiental
e sustentabilidade

PARCEIRO DO PROJETOPESSOAS BENEFICIADAS
85



4
Mídias digitais

criadas para o projeto
pelas crianças.

28
Oficinas, palestras

e atividades pedagógicas
de educação ambiental

e sustentabilidade no
último ano.

8
Gêneros de plantas

produzidas pela horta
de aquaponia pelas

crianças.

Agenda
21

Construção
da Agenda 21

da SETE.



Adolescentes e adultos em conflito com a Lei têm o direito de recomeçarem suas 
vidas. O projeto Tocando em Frente da SETE é realizado na nossa instituição desde 
o ano de 2010, e tem como objetivo buscar a ressocialização de adultos que são en-
caminhados para cumprirem pena de prestação de serviço à comunidade. Atual-
mente, temos capacidade para recebimento de 5 adolescentes cumpridores de 
medida socioeducativa e 20 adultos cumpridores de prestação de serviço à comu-
nidade. O reeducando adolescente é integrado como aluno nas atividades educati-
vas da nossa instituição e, no caso dos adultos, são convidados a integrar as varia-
das frentes de serviço da nossa instituição, como serviços gerais de limpeza, orga-
nização dos espaços, roçagem externa, serviços de cozinha, realização de pequenos 
reparos e/ou manutenção da instituição, atividades administrativas, etc.

Ao longo destes anos, o projeto rendeu muitos frutos, o que nos faz acreditar cada 
vez mais no potencial ressocializador e preventivo desta modalidade de pena. 
Acreditamos que a participação no Projeto leva os seus participantes à reflexão 
sobre seu ato ilícito, sendo que o serviço prestado lhes dão a efetiva sensação de 
reparação ao erro cometido, de pertencimento e reconhecimento por ser útil.

Reinserção 
social

PARCEIRO DO PROJETOPESSOAS POR ANO
25



A SETE, ao longo dos seus quase trinta anos de atuação, apresenta 
documentação regular e tem obtido diversos reconhecimentos 
que atestam para a seriedade do nosso trabalho (e, por outro lado, 
fazer sempre aumentar o nosso compromisso na luta pelos direit-
os das pessoas). Segue alguns documentos e títulos:

- Entidade possui CNPJ, além de Estatuto e Ata de Eleição/Posse 
sempre regularmente averbados;

- Utilidade Pública Municipal de Goiânia, pela Lei Municipal n.° 
9186/2012;

- Utilidade Pública Municipal de Aparecida de Goiânia, pela Lei 
Municipal n.° 2.1076/2001;

- Utilidade Pública Estadual (Goiás), pela Lei Estadual n.° 
14.356/2002;

- Inscrita e com cadastro regular no Conselho Municipal dos Dire-
itos da Criança e do Adolescente de Goiânia, n.° 240;

- Inscrita e com cadastro regular no Conselho Municipal de 
Assistência Social de Goiânia, n.° 369;

- Possui tecnologia social reconhecida pela Fundação Banco do 
Brasil, o Projeto @PED;

- Possui a única Sala Verde de Goiânia, espaço de educação ambi-
ental, reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente;

- Possui parceria com instituições públicas e privadas sérias, com-
prometidas com a sociedade, tais como: Universidade Federal de 
Goiás, SESI/SENAI, Comitê de Cidadania dos Funcionários do 
Banco do Brasil em Goiânia, Secretaria de Desenvolvimento Social 
de Goiás, dentre outras;

- Tornou-se, em 2021, a partir de amplo e rigoroso processo seleti-
vo, uma ONG acelerada da Gerando Falcões, uma das maiores 
ONGs do Brasil, passando a receber, a partir de então, formação e 
suporte qualificado para suas ações (somos a única em Goiás 
acelerada);

- Já conseguiu ter os seus projetos contemplados por diversas 
empresas, instituições da sociedade civil e instituições públicas, 
tais como: Novo Mundo, Enel, Furnas, Instituto Flamboyant, Insti-
tuto Coca-Cola, Fundação Banco do Brasil, Ministério Público do 
Trabalho, Ministério do Meio Ambiente, Receita Federal;

- Tem suas ações recorrentemente sido alvo de pesquisas 
acadêmicas, comprovadas a sua eficácia e impacto social em 
todas elas (por exemplo, com artigo científico publicado na Revis-
ta Polyphonía, dentre outros).

Títulos e
Reconhecimentos



https://youtu.be/zo9mVV3Rtio - Reportagem da TVUFG (Canal 
15) realizada em janeiro de 2020 sobre o projeto @PED realizado 
na SETE em parceria com a UFG, que ensina matemática e portu-
guês através de jogos digitais.

https://youtu.be/XQJ8Ehf1Hw8 - Reportagem realizada pela 
PUCTV - afiliada TV Aparecida (Canal 24), no primeiro semestre de 
2018, na ocasião em que a SETE foi contemplada com recursos da 
ENEL pelo Programa Luz Solidária.

https://youtu.be/eQdIJdo0ni0 - Reportagem produzida pela 
ADUFG em outubro de 2017 na ocasião da celebração do Dia dos 
Professores, no qual foi escolhido um projeto de relevância social 
realizado com a comunidade.

https://youtu.be/gs3_2fvOSjc - Reportagem da TV Serra Dourada 
- SBT (Canal 4) de julho de 2017 sobre a ONG SETE, o trabalho real-
izado pelo Contraturno Escolar Vamos Juntos (aulas com profes-
sores estrangeiros em parceria com a AIESEC) e passeio ao 
Restaurante Madero.

SETE
na Mídia



A SETE, enquanto instituição do terceiro setor, com-
preende que somente a partir de ampla mobilização 
de pessoas, governo e empresas é que alcançaremos 
os objetivos de justiça e igualdade social às pessoas 
em situação de vulnerabilidade. Acreditamos na 
força da sociedade organizada e na responsabilidade 
social das empresas goianas.

Vem fazer parte do time da SETE! Junto com a gente, 
sua empresa poderá:

1 - Ajudar na transformação social do nosso Estado e 
país;

2 - Envolver a sua equipe em ações sociais, agregan-
do mais propósito e engajamento na relação dos co-
laboradores entre si e com a empresa;

3 - Associar a sua marca a uma marca séria, com pro-
jetos de alto nível de impacto, gestão e de projeção 
nacional;

4- Fazer parte de um time de parceiros, patroci-
nadores, patrocinadores por incentivos fiscais e in-
vestidores sociais de renome e de atuação nacional;

5 - Atender à demanda cada vez maior de consumi-
dores conscientes que exigem empresas socialmente 
responsáveis, tanto quanto tornar sua marca alta-
mente valorizada pela comunidade local atendida 
pelas ações do projeto;

POR QUE SER UM INVESTIDORsocial?



Possibilidades de investimento social:

1 ) Parceiro:
Empresa ou instituição que executa algum projeto 
junto à SETE, trazendo o aporte técnico e/ou finan-
ceiro para toda operação;
Gerando Falcões, SENAI, SESI, Comitê de Cidadania 
dos Funcionários do Banco do Brasil em Goiânia, UFG

2 ) Investidor Social: 
Empresa com responsabilidade social que faz aporte 
financeiro mensal para a SETE;
Habitaço, Agnus Dei, Bem Feita Almofadas, Noleto, 
Paiva e Pamonharia Oeste.

3 ) Patrocinador:
Empresa que patrocina uma ação ou evento específi-
co;

4 ) Patrocinador Incentivo Fiscal:
Empresa que doa o seu Imposto de Renda para proje-
tos de captação da SETE aprovados nos órgãos com-
petentes.

juntos?

Apoiadores

Parceiros

Investidor Social

Patrocinador

Patrocinador Incentivo Fiscal

Convênios

Vamos


