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Criado com a missao de Fomentar o voluntariado e assim contribuir para o bem-estar social
e desenvolvimento economico de dezenas de
comunidades locais, o Institute foi Fundado em
14 de junho de 1983 pela senhora Jutta Batista
da Silva. Nessas tres decadas de existencia, a entidade cresceu e se Fortaleceu, congregando hoje uma grande corrente solidaria (de apoiadores, parceiros e amigos), capaz de multiplicar
gest6es de am ore dedica<;ao, levando esperan<;a a centenas de Famflias assistidas pelos projetos sociais apoiados pelo IJBS.
A sede do Institute fica localizada em Venda
Nova do lmigrante, onde, por meio do trabalho
do voluntario, sao desenvolvidas as a<;6es que
resultam em melhorias e benfeitorias em creches, asilos, Apaes, Pestalozzis e hospitais daRegia a Serrana. Pelo impacto de seus projetos,
qualidade no artesanato produzido e sua relevancia social, a entidade e reconhecida e percebida por toda a so-ciedade com seriedade.
0 IJBS trabalha com quatro grandes eixos de
atua<;ao. Sao eles: voluntariado, sustentabilidade, socioeducacional e capta<;ao de recursos.
Esses eixos sao voltados para as areas de Fomento, confec<;ao e comercializa<;ao de produtos de artesanato, capta<;ao de recursos e ainda
a realiza<;ao de projetos sociais com Foco em colaborar no desenvolvimento integrado das comunidades locais.
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lnstituto Jutta Batista da
Silva (IJBS) e uma dessas
entidades que nos permite
exercer o bern. Nos 11 munidpios na
Regiao Serrana onde atua, centenas
de famflias sao beneficiadas com o
trabalho desenvolvido pelas 21 associa~oes e grupos voluntaries que
compoem a rede solidaria do lnstituto.
Sao maos que tecem lindas obras artesanais e amparam o proximo pela simples determina~ao de fazer a diferen\a
em seu meio sociaL
0 legado dessa for~a esta nos inumeros programas e nas 18 obras sodais construfdas. Nosso engajamento
tern contribufdo para que creches,
asilos, escolas, hospitais, entre outras
institui~oes, possam continuar atendendo e melhorando a qualidade de
vida nessascomunidades.
Em 2018 registramos grandes conquistas, com destaque para a Escola de
Bordados, que ofertou 20 cursos gratuitos, beneficiando 300 pessoas. Para
2019, a expectativa e de muitos outros
projetos de capacita~ao, incluindo a
realiza~ao de cursos itinerantes.
Outra importante a~o foi a loja
temporaria HDa Tutte Mani", resultado
de uma parceria com o Shopping Vit6-

ria e cujo espa~o foi instalado em seu mall
durante o perfodo de compras de Dia das
Maes e Natal. 0 centro de compras tambern contribuiu com o IJBS repassando
para a institui~ao toda a bilheteria da sua
movimentada atra~ao de verao, o "Ferias
Minecraft".
E por falar em parcerias bem-sucedidas, nao podemos deixar de lembrar
dos projetos implementados junto a Fricote, que permitiu o lan~amento de uma
cole~ao exdusiva, a linha Gifts Fricote, e a
CASACOR Espirito Santo, que beneficiou
o IJBS com a renda obtida em seu coquetel de lan~amento.
Por fim, temos boas novas tambem
para a comunidade de Vivendas, em
Pedra Azul, onde conseguimos replicar,
em 2018, o Projeto Turma. 0 programa,
ate en tao existente apenas no distrito de
Sao Joao de Vi~osa, em Venda Nova do
lmigrante, chegou a Domingos Martins,
permitindo assistir ainda mais adolescentes em situa~ao de vulnerabilidade social.
Para 2019, nossa expectativa e fazer
ainda mais. E, para isso, desejamos que os
cora~oes solidarios continuem pulsando
pelo IJBS e que novos voluntaries e parceiros sejam conquistados.

Mariana Arnal Sperancin Buaiz
Diretora-Presidente do IJBS

0 Institute Jutta Batista da Silva (IJBS)
assessora 21 Associac;6es ou grupos de
voluntaries organizados em 11 municfpios
da Regiao Serrana do Espfrito Santo.

Assocla~ das

Voluntartas de
Santa Teresa
Grupo de Voluntartas
de V6rzea Alegre

Associa~ao das
Voluntarias Pr6Hospital Nossa
Senhora da Penha

Assocla~de

Voluntartas de
Santa Leopoldina

Associa~ao das Voluntarias
da APAE de Concei~ao

do Castelo
Assocla~das

Voluntartas Martinenses
Assocla~ dos
Voluntartos de Pedra Azul

Grupo Cora~ Azul

Associa~ao da Pessoa

~o das Voluntartas

com Cancer de Castelo

Flortano

~o das Voluntartas
VIva a Vida de Alfredo Chaves

Grupo de Voluntartas de Matilde

Associa~ao das Voluntarias

Pr6-Hospital Padre Maximo
Associa~ao

Grupo de
Voluntarias
Contadoras
de Hist6rias

das
Voluntarias da
APAEVNI

Grupo de Voluntarias da
Escola de Bordados

Assocla~ das Voluntartas

Gotinhas de Amor
Assocl~o das
Voluntarlas
Mlos 5oUd6rtas de
Boa Esperan~

Por meio do movimento
voluntariado orga nizado,
treinado e orientado
continuamente, o IJBS
auxilia nas demand as sociais
das comunidades,
contribuindo para mini mizar
OS problemas que sao
identificados pelos pr6prios
voluntarios que colaboram
com seu trabalho, ou com
produtos e equipamentos,
adquiridos como resultado
da venda de artesanatos,
campanhas e eventos.
A assessoria acontece por
meio da realiza~ao dos
projetos e atividades a
seguir:

0

associativismo e a molamestre do lnstituto Jutta
Batista da Silva (IJBS). Por
meio do trabalho das associa~oes e
grupos de voluntaries ligados entidade eque sao desenvolvidas importantes a~oes sociais na Regiao Serrana do
Estado do Esplrito Santo.

a

Em fun~ao desta relevancia, o IJBS
promove urn programa voltado para o
fortalecimento e qualificatao dos voluntaries. 0 Projeto Fomento e Forma~ao Continuada oferece aos participantes informa~oes sobre gestao, assist~ncia social, legisla~ao e potrticas
publicas.
Durante o m6dulo, os participantes
tam bern discutem questoes relacionadas ao tema Terceiro Setor, ja que o
desafio do IJBS econtribuir de forma
independente para suprir ou complementar as demandas sociais nao atendidas pelos munidpios onde atua.
Em 2018, o programa contou com a
participatao de 21 nucleos voluntarios. Os envolvidos tiveram a oportunidade de aprimorar a gestao administrativa e financeira das associatoes, comotam bern aperfei~oar a escrita e alava ncar o processo de aprova~ao de projetos para capta~ao de recursos. As oficinas propiciaram, ainda, 0 estfmulo a
criatividade, troca de experiencias e
enriquecimento cultural.

Projeto de Apoio
Logfstico para
Comercializa~ao

do Artesanato
do Voluntariado

0

artesanato confeccionado
pelas associa~oes e grupos
de voluntarias do lnstituto
Jutta Batista da Silva (IJBS) se tornou
conhecido dentro e fora do Espfrito
Santo. Os produtos com a marca Da
Tutte Mani sao desenvolvidos em diferentes munidpios da Regiao Serrana
do Estado e carregam, portanto a identidade e a cultura de cada localidade.
A comercializa~ao dos produtos e
coordenada pelo IJBS, que colabora
no processo de manuten~ao e abertura de novos pontos de vendas, organiza~ao e participa~ao em eventos e bazares, controle de encomendas, contato com potenciais compradores e
prospeq;ao e Formaliza~ao de novas
parcerias.
Todas essas a~oes do projeto Apoio
Logfstico sao importantes para garantir o repasse de recursos para os diversos aparelhos de aten~ao a crian~as,
idosos, entre outros projetos apoiados pelo IJBS.

A a.tlvtda.de "Mesa Posta." reallzada. em parcerliJ com a Pousada
Rabo do Lilga.rto vtsou dlvulgar o artesanato produzldo pelo
voluntarla.do do UBS

loja Da Tutte Mani, inaugurada em abril
de 2017, na Rota do Lagarto, no distrito de Arace, em Domingos Martins, oferece, desde entao, centenas de pe~s em bordados que traduzem a solidariedade em Forma de
arte.

A

ldealizada com a finalidade de divulgar e comercializar o artesanato solidario produzido pelo
voluntariado, a loja tern cumprido o seu papel de
impulsionar as vendas e a renda das Associa~oes
e Grupos Voluntarios assessorados pelo IJBS. Em
2018, o espa~o Foi o responsavel por cerca de
70% da receita gerada pelo entidade oriunda da
comercializa~ao do artesanato.

0

espa~o Foi construldo a partir do aproveita-

mento de uma casa de madeira com a estrutura
original do seculo passado, transformando 0 ambiente em urn ponto turfstico atrativo e onde
tambem possfvel conferir e adquirir produtos
artesanais feito pelo voluntariado da Regiao Serrana do estado cuja renda revertida para apoio
a creches, casas de repouso, Apaes, Pestalozzis,
entre outros projetos sociais.
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Receita anual de
R$ 235.558,00

repassados aos
nucleos voluntarios

E

m 2018, alem de participac;ao em
importantes eventos, a Da Tutte
Mani se uniu marca Fricote, presente em diversas regi6es do pafs, para a
criac;ao e lanc;amento da colec;ao Pedra
Azul. A linha de gifts e composto por canecas, moringas, plaquinhas e xfcaras com desenhos inspirados na loja Da Tutte Mani, localizada na Rota do Lagarto, e na Pedra
Azul.

a

A parceria com a Fricote permitiu ao
IJBS a abertura de cinco novas pontos de
comercializac;ao dos produtos da parceria
e, consequentemente, au men taro potencial de vend as de toda cadeia de produtos
artesanais comercializados durante o a no.

Receita de
R$20.071,00

Loja Da Tutte Mani
no Shopping Vit6ria

0

utra parceria importante, realizada
ha varias edic;:oes,
foi firmada como Shopping Vit6ria. Ao longo de 2018, o empreedimento cedeu gratuitamente um espac;:o no mall para
a instalac;:ao de uma loja temporaria "Da Tutte Mani", onde
os produtos estiveram expostos para a comercializac;:ao no
perfodo do Dia das Maes, entre abril e maio, e no Natal, de
dezembro ajaneiro.
A receita adquirida com a
venda dos itens produzidos foi
revertida para o custeio de
ac;:oes sociais mantidas pelo
IJBS.

0

~

Gera~ao de receita
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de R$ 95.540,00
repassados aos
nucleos voluntaries

0::

Encontro Anual do

Voluntariado
P

romovido desde 2005
pelo lnstituto Jutta Batista da Silva (IJBS), o
Encontro Anual do Voluntariado
tern a finalidade de reconhecer e
agradecer todo o empenho e trabalho ofertado pelos voluntarios
do lnstituto Jutta Batista da Silva. Como acontece todos os
anos, a entidade busca oferecer
aos participantes uma atividade
recreativa, com direito palestra, dan~as e intera~ao.

a

Em 2018, o even to teve como
palestrante o educador Lucas
Fonseca. Ele falou sobre o tema "
Desperte o que ha de melhor em
voceH. Cerca de 500 voluntarias
participaram do encontro realizado no dia 28 de novembro, no
Espa~o Gran-buffet, em Venda
Nova do lmigrante, que permitiu
que os votuntarios pudessem trocar experi~ncias e viv~ncias.
Na oportunidade, a diretoria
executiva do IJBS agradeceu a
presen~a eo engajamento de todas as associa~oes e grupo votuntarios que tanto se dedicam em
prot do pr6ximo.

Objetivo:
Aproximar os
Gruposde
Voluntaries, dos
diferentes
munidpios, para
um dia de
entretenimento,
alegria, lazer,
troca de
experi~ncia e
viv~ncia

C

om objetivo de proporcionar urn ganho
de rend a para as pr6prias volunt~rias do IJBS, por
meio da divulga~o de suas
habilidades na produ~ao de
artesanatos durante o tempo
livre, o Institute Jutta Batista
da Silva (JJBS) deu continuidade em 2018 ao Projeto Jutta.
Par intermedio desse programa, as participantes puderam confeccionar o artesanato e depois comercializa-lo
com apoio do IJBS para obtenc;ao de renda. A iniciativa
tambem estimulou a adesao
de novas artesas ao trabalho
volun~rio da entidade.

Entre as metas conquistadas pelo Projeto Jutta durante o ana que passou estao a
melhoria da qualidade de vida dos grupos produtivos e
da sociedade beneficiaria pelo empreendedorismo social,
ganho de autonomia e autoestima, formac;ao de uma cadeia produtiva complementar para alavancar a renda e
manter o padrao de qua !idade do artesanato, entre outros impactos positives no
dia a d ia de cad a pa rticipante.

A

Escola de Bordados do
lnstitutoJutta Batista da Silva (IJBS) foi inaugurada em
2016 e, desde entao, vern oferecendo
curses na area do artesanato e bordades de forma continuada e gratuita.
Os objetivos sao desenvolver e estimular a arte de bordar como instrumento para a equipera~ao social, empreendedorismo e engajamento no
servi.;o voluntario.
Em 2018, o centro de formac;ao desenvolveu importantes inicitivas, contribuindo de Forma decisiva na gera~o de trabalho e renda para mulheres residentes nas comunidades assistidas pela entidade, como tam bern no
aprimoramento da produc;ao artesanal do IJBS, propiciando oportunidades para o crescimento da receita do
Institute, par meio da comercializa~o dos itens confeccionados com
qualidade e valor agregado.
Entre as ac;oes de destaque estao a
realizac;ao da exposic;ao "Bordados
que Transformam" , realizada no dia
26 de setembro na sede da Escola. A
mostra apresentou a evoluc;ao e a qualidade do bordado desenvolvido pelas alunas e voluntarias da escola duranteoano.
A Escola de Bordados ofereceu 20
cursos gratuitos para a populac;ao da
Regiao Serrana, com participar;ao de
300 alunas e 27 voluntarias integrantesdasassocia.;oese gruposdo IJBS.

Algumas d<Js pe~as expostas na mostra
•BorrJados que Transformam"

Objetivo:
oferecer formac;ao em tecnicas de bordado, estimular o
voluntariado e produzir pec;as artesanais gerando a
oportunidade de socializac;ao, gerac;ao de rend a para o
publico beneficiario e para o proprio IJBS e o intercambio
entre as Associac;oes.

Produ~ode

artesanat:o
solidario pelo
voluntaliiado
revertido Rara
o IJBS

Numero de atendidos:
300 alunos,
27 voluntarias,

alem das instituit;oes
beneficiadas com a
comercializa~ao dos
artesanatos solidario;

Grupo de VoluntJrias da Esco/a de Bordados

Trabalho Unificado para Referencia
e Mobiliza<;ao de Adolescentes

0

Projeto Turma atende crian~as e ad alescentes com idade entre 11 e 17 anos, em situac;ao de
vulnerabilidade social na Regiao Serrana do Estado. Em
2018, devido aos bans resultados obtidos no distrito de Sao
Joao de Vi~osa, em Venda Nova
do lmigrante, o Institute Jutta
Batista da Silva (IJBS) decidiu
ampliar a atuac;ao do programa
com a replica~ao do Projeto Tur-

rna para a comunidade de Vivendas, em Domingos Martins.

As duas unidades foram responsaveis pelo atendimento
de 80 alunas, que participaram
de oficinas de karat~. xadrez,
rob6tica, violao, teatro, informatica, ingles, dan~a e debates
sabre cidadania, etica, entre
outros valores importantes para o desenvolvimento humano
integral. As aulas foram ofere-

cidas no contraturno da escola
e todo o conteudo programatico tinha como finalidade proporcionar a cada participante
a possibilidade de experimentaroutros modos devere interagir com o mundo, despertando sentimentos como: solidariedade, empreendedorismo, empatia, respeito, amizade e desenvolvimento de compet~ncias.

0 Projeto Turma tam-

bern propiciou o envolvimento das familias nas atividades, a inser~o de muitos
alunos no mundo digital, ja
que parte das turmas nao
contam com acesso a computadores em casa ou navega~ao na internet.

Publico-Alva:
Adolescen tes com
ida des entre

11

e 17 anos

Numero de
atendidos:
80 adolescentes

A Loja Vazia
de Roupas

0

Institute Jutta Batista da Silva (IJBS)
foi nova mente selecionado para participar do projeto "A Loja Vazia", no
perfodo de 18 a 22 de abril. A iniciativa que visa
a arrecadar roupas para doac;ao, chegou asua 6
edic;ao em 2018 e beneficiou o IJBS com o repasse de 3.858 pec;as doadas pelo publico capixaba.
As doac;oes recebidas Foram comercializadas e resultaram na destinac;ao de recursos para aAssociac;ao de Voluntarias Pro-Hospital Nossa Senhora da Penha, do municipio de Conceic;ao do Castelo/ES; Associac;ao de Voluntarias
Pro-Hospital Padre Maximo e o Institute Jutta
Batista da Silva, ambos de Venda Nova do lmigrante/ES.

3.858 pe~as
arrecadadas.
0 valor obtido com
a comercializa<;ao
foi destinado para
subsidiar os trabalhos
desenvolvidos em
creches, Pestalozzi,
hospitais e demais
projetos sociais
do IJBS
Periodo:
de 18 a 22
de abril de 2018
lnstitui~oes Beneficiadas:
os beneficiaries foram
a Associa<;ao de
Voluntarias Pro-Hospital
Nessa Senhora da Penha,
do municipio de Concei<;ao
do Castelo/ES; Associa<;ao
de Voluntarias Pro-Hospital
Padre Maximo eo Institute
Jutta Batista da Silva, do
municipio de Venda
Nova do lmigrante/ES

o contrario do projeto
que arrecada roupas para realiza~ao de bazares,
a a~ao "A Loja de Brinquedos Vazia" tern como desafio atender programas direcionados a crian~as,
transformando o seu Natal. Em
2018, o Institute Jutta Batista da
Silva recebeu 700 brinquedos durante s~a participa~ao na loja, entre os d1as 18 a 21 de novembro, no
Shopping Vit6ria.

A

As doa~oes recebidas foram encaminhadas para tres institui~oes ligadas ao Institute Jutta Batista da
Silva. Sao etas: Associa~ao das Voluntarias de Santa Leopoldina,
Apae de Santa Maria de Jetiba e a
Associa~ao de Voluntarias Pr6Hospital Nossa Senhora da Penha,
de Concei~o do Castelo.

........,
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·---..0

0

Sensibilizar as
pessoasa
doarem
brinquedos em
born estado de
conse!Va~ao e
dessa forma
proporcionar urn
pouco de alegria
a crian~as dos
munfcipios da
Regiao Serrana
do Espfrito
Santo no
perfodo
natalino.

Voluntarlas de
Santa Marla de
JetiM como padrlnho

700 brinquedos
arrecadados

03 institui~oes
beneficiadas

Periodo:
de 18 a 21 de
novembro de 2018
lnstitui~oes

Beneficiadas:
Associa~ao das

Voluntarias de
Santa Leopoldina,
Apae de Santa Maria
de Jetiba e a Associa~ao
das Voluntarias Pr6Hospital N. Sra. da Penha
de Concei~ao do Castelo

Danllo Leone/

-

Arena Minecraft
0 Shopping Vit6ria preparou no mes de janeiro uma
a~ao in~dita para animar as
f~rias de verao. 0 Minecraft,
urn dos games mais famosos
do mundo, esteve na Prac;a
Central, levando como atrac;oes muitos jogos, urn minilabirinto, montagem de picaretas, cria~ao de avatar e cabine de fotos, com ingresso
novalorde R$5,00.
Em mais uma parc:eria
como Institute Jutta Batista
da Silva, os ingresses tiverem sua renda revertida para
o Projeto Turma.
Gera~o de receita de R$ 62.366,00
repassada ao Projeto Turma

E

m 2018, o Institute Jutta Batista da Silva (IJBS) Foi beneAciado
por meio da venda de pec;as arrecadadas pelo Emp6rio das Artes. Faram leiloadas per,;as e obras de arte e o
valor oriundo dos arremates foi revertido para a entidade.
0 even to contou com muitas pessoas
interessadas nao s6 em adquirir obras raras, como tamb~m em ajudar as causas
apoiadas pelo IJBS na Regiao Serrana do
Estado. Diversos projetos sodas foram
beneciados, atraves da quantia total arrecadada de R$ 7.348,00.

• •

Arrecada~ao de

R$ 7.348,00
Perfodo:
21 de novembro
de 2017

Publico- Alvo:
sociedade
em geral

A

parceria solidaria da
CASACOR Espfrito Santo com o Institute Jutta
Batista da Silva (IJBS) propiciou a
doa<;ao da rend a obtida com a vend a dos ingresses do coquetel da
arrojada mostra de decora<;ao para o Projeto Turma. 0 programa
atende crian<;as e adolescentes
entre 11 e 17 anos, em situa<;ao
de vulnerabilidade social nas comunidades de Bicufba, em Venda
Nova do lmigrante, e Vivendas,
em Domingos Martins.

R$ 2 7.450,00
ViV\te e sete W\il e quatrocentos e ct~U~UtY~ta reais
lnstitv.to Jutta Batista da Silva

CASACOR

ESPfRI OSANTO

Os alunos participantes Frequentam o Projeto Turma no herario oposto ao turno escolar. Eles
tem acesso a oficinas de teatro, ingles, rob6tica, xadrez, informatica, artesanto, karate, ritmus, vialao e boas praticas.

Doa~ao

de R$ 27.450,00
para investimento exclusive
no Projeto Turma

Periodo:
dia 16 de junho de 2018

Rifa com
cam1sa
do Neymar
I

E

m 2018, o Institute Jutta Batista da Silva (IJBS) tambem
organizou uma rifa com uma
camisa da Selec;:ao Brasileira doada e
assinada pelojodagorde Futebol Neymar. Cada participante pode adquirir
bilhetes no valor de R$ 5,00. Os interessados em concorrercontaram com
diversos pontes de vendas das rifas
nas cidades de Venda Nova do lmigrante, Domingos Martins, Conceic;:ao
do Castelo e Vit6ria. 0 ganhadorda camisa foi anunciado no dia 16 dejulho.

• •
Arrecada~ao

de R$ 7.285,00
com a venda
da rifa da
camisa
Divulga~ao

do trabalho
desenvolvido
pelo IJBS

0

•

Institute Jutta Batista
da Silva (IJBS) foi beneficiado, em novembro,
com um workshop promovido pela Pousada Rabo do Lagarto e ministrado pelo Fundador-Presidente da MCF Consultoria Carlos
Ferreirinha. 0 evento teve como
tematica o mercado de luxo, que
conta com grande potencial de
desenvolvimento e oportunidades de neg6cios nas montanhas
capixabas.
A palestra foi realizada na Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra
Azul, e teve parte do valor de sua
bilheteria revertida para obras do
IJBS. Membros da entidade tambem puderam participar e absorver informac;6es, bem como divulgar o trabalho artesanal produzido pela ampla rede de voluntarias.

Mirian Futado Dazflio, Gerente Geral,
Carlos Ferreirinha, Fundador-Presidente da
MCF Consultoria, e Jamile Gomes Fazolo,
Analista de Comunica9ao do IJBS

Resultados:
Arrecada~ao

de R$4.000,00
com parte da renda adquirida
com a venda dos convites
Divulga~ao do trabalho
desenvolvido pelo IJBS

Periodo:
dia 23 de novembro de 2018

-

BATISTA
' ' Doamosonosso
melhorHm querer
nada em troca,
tarnbim aprendemos
a valorlzar a vida que
temoe, u conqulatu
eoamordafamftla.''
Dr. Eliezer Batista da Silva

ersonagem fmpar na cria~ao do Institute Jutta Batista da Silva - IJBS, entidade sucessora da SADES- Sociedade
de Amigos do Estado do Espfrito Santo, Fundada
e gerida porsua esposaJutta Batista da Silva.

P

Batalhou para conseguir adesao de empresas e amigos na busca incansavel por recursos
que permitissem levar esse projeto adiante e
manter a apoio quevinha sen do Fe ito porsua esposa.
Sempre envolvido com os projetos nos municfpios da area de atua~ao do Institute, buscando
o desenvolvimento sustentavel dessas comunidades, mobilizou recursos e pessoas para constru~ao, reforma e amplia~ao de importantes
obrassociais.
Sua partida, em 2018, deixou muita saudade,
afinal este homem empreendedor e solidario
foi apoiador incansavel dos projetos do IJBS.

Queremos expressar aqui
nossa eterna gratidao!!

Nova dlretorta

AGAZETA

0 I11Sututo Jutta Batista da Sliva IIJBSJ tem nova dnetor a elelta pa a o tnenlo 2018 a 2021 A
p1es•denc1a cto msmuto contmua a cargo Cle Mariana Bualz. A enudade atua em 11 munlc plos da
Reg1ao Sen ana do Espr 110 Santo. proporc1onando a 1ea1tzac;ao de ob1as soc1a1s.

0
WESLEY SATHLER
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Zag.O trabalhO anesana do tnstotulo Ju!l& Bd~st5 oa S. va Que !1Jud8 a manll?' obras socialS
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Sausta da Slt\la completa 35 anos n£~sta
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de tnum&ios aparettlOS soctals. como
C:.Teci"Mis.a$110$. ~treovnO$

A,u~t

Mariana Suatz. contou para
a Cotuna que c;onsegutu uma camlSa
pr~ldeme.

dO Brasil assu\ada po, Neymar par-a ~~
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Dia do Voluntariado
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Quem torna tudo pOSSIVel: VOCeS
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-IJfENDAP
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lNJ~ VENDA NOVA
~~...,A~ DO IMIGRANTE
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-do&~b~Sinlo

+ Pessoas Ffsicas

' ' Navlda,

o important•
6 saber partllhar
alguma forma
deamor ' '

D. Jutta Batista da Silva

IJBS
INSTI1\1TD JUTTA BATISTA llA SLVA

6

ijbs@ijbs-brasil.org.br

III institutojutta.
@ @datutteman1

WWW.ijbs-brasil.Org.br

