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4BENEFÍCIOS ENTREGUES PROJETOS TRANSPARÊNCIAHORAS DA VIDA

Como resumir em uma lauda os acontecimentos de 2020? É possível dizer 
que se trata de uma situação extraordinária, pois o Brasil nunca viveu 
uma crise como esta que ainda tem deixado marcas significativas na 
história da humanidade. Nunca uma epidemia foi tão agressiva. A gripe 
espanhola e a peste negra foram muito diferentes, e a velocidade de 
transmissão que temos agora jamais foi vista. Em nenhum momento 
tivemos tantas pessoas morando na cidade. No Estado de São Paulo, por 
exemplo, temos 96% da população urbanizada, o que leva a uma grande 
disseminação da COVID-19. 

Carta do 
Presidente 
do Conselho 
Consultivo

https://www.horasdavida.org.br/
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A crise sanitária que se fez presente assolou 
diversos mercados e negócios, gerando uma 
crise econômica, política, desemprego e um 
verdadeiro caos na saúde pública e privada. E 
foi neste contexto de desequilíbrio e urgência, 
que o Instituto Horas da Vida se viu desafiado 
a contribuir. Como organização social que 
atua na área da saúde há quase uma década, 
utilizou todos os seus recursos disponíveis, 
fossem eles humanos, ou materiais, colocou, 
ainda, toda a sua rede de parceiros, voluntários 
e apoiadores na construção de um plano 
de ação voltado a atender os temas mais 
sensíveis da pandemia, dentro de um contexto 
de aprendizado e descobertas constantes 
por parte da classe médica mundial. Nunca 
sentimos tão de perto o valor de nosso papel 
social, de voltar nosso olhar para o outro, a 
servir e a cuidar. 

Dr.Gonzalo Vecina
Presidente do Conselho 
Consultivo Horas da Vida

Carta do 
Presidente 
do Conselho 
Consultivo

https://www.horasdavida.org.br/
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Carta do 
Fundador
Eu costumo dizer que fé e resiliência não se pedem, se mostram. 
Este ano, em meio a uma das maiores crises sanitárias da história, 
tivemos que mostrar ambas ao enfrentar os impactos na saúde. Não 
foram só as pessoas que tiveram que se adaptar, mas também as 
empresas e a rotina de trabalho foram modificadas. Em um cenário 
tão triste, ficou ainda mais evidente a importância do investimento 
social privado na saúde e nas agendas de ESG (Environmental, 
Social and Governance) das empresas em todo o mundo. Saímos 
ainda mais fortes dessa parte da jornada e com a certeza de que 
juntos fazemos a diferença na vida de muita gente. 

Trabalhamos arduamente para auxiliar milhares de famílias por 
meio de outras organizações sociais, com doação de cestas básicas, 
máscaras e álcool em gel, uma vez que a segurança alimentar e os 
cuidados de prevenção à doença se tornaram temas emergenciais. 
Criamos projetos de prevenção à COVID-19 para oferecer amparo 
para lares de idosos, sendo o público mais acometido pelo novo 

https://www.horasdavida.org.br/
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Carta do 
Fundador

coronavírus. O Horas da Vida também atuou na captação 
de doação de EPIs (Equipamento de Proteção Individual), 
respiradores e insumos para Santas Casas e Hospitais 
Públicos em todo Brasil. 

Desenvolvemos soluções com parceiros e apoiadores para 
oferecer atendimento online aos profissionais de saúde que 
necessitavam de um auxílio psicológico para lidar com os 
impactos negativos na linha de frente do novo coronavírus. 
E triagens de pacientes com sintomas foram feitas por meio 
de telemedicina por médicos voluntários. 

Os projetos, campanhas e ações capitaneadas em 2020, que 
entregaram 292.586 benefícios em saúde para famílias em 
vulnerabilidade social, profissionais de saúde, organizações 
sociais e hospitais filantrópicos, nos enchem de orgulho. Um 
recorde histórico em todos os anos de atuação do Horas da Vida. 

Entramos em 2021 com a proposta de um plano de expansão de 
projetos e iniciativas que contribuam ainda mais para amenizar 
os tristes impactos da pandemia, que afetam diretamente os 
serviços de atenção primária de nosso país. 

Com a certeza de que estamos prontos para os desafios que virão, 
agradeço aos nossos voluntários, apoiadores, mantenedores, 
conselheiros, embaixadores e principalmente à equipe do Horas 
da Vida. São pessoas que acreditam na nossa missão e nos 
ajudam a construir o futuro. 

Rubem Ariano
Fundador do Horas da Vida

https://www.horasdavida.org.br/
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Cada instante de nossas vidas 
é precioso e este momento 
especial que vivemos nos 
permite reconhecer ainda mais a 
importância e a beleza de todas as 
vidas que merecem ser cuidadas. 

Dedicar algumas Horas de nossas 
Vidas atendendo a um propósito 
maior é o que nos move e essa 
vontade transforma-se em 
um iwdeal que contribui para 
transformarmos o mundo em um 
lugar melhor para vivermos. 

A cada sorriso e a cada suspiro que 
observamos durante nossas ações 

Carta de Agradecimento 
aos nossos Voluntários 
Profissionais de Saúde 

despertar em nós um sentimento 
bom que irradia luz, que inspira 
e enche nossos corações dessa 
energia da Vida. 

Agradecemos a todos vocês que se 
uniram a nós nesse lindo propósito 
e que contribuem ,cada um de 
sua maneira, para eternizar esse 
Instantes que estamos juntos das 
milhares de Vidas que interagimos. 

Dr. Massimo Colombini
Médico da Familia, Voluntário e Membro 
do Conselho Consultivo do Horas da Vida

https://www.horasdavida.org.br/
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MISSÃO

VISÃO

VALORES

Facilitar e engajar uma rede de 
voluntariado que atua de forma 
humanizada, promovendo a inclusão 
social por meio do acesso à saúde.

Integrar os sistemas público e privado e 
otimizar o uso de recursos para o acesso 
da população aos serviços de saúde.

• Credibilidade
• Solidariedade
• Humanização 

• Inovação 
• Trabalho em Rede 
• Focado no paciente

https://www.horasdavida.org.br/
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Reconhecimentos 2020
O Instituto Horas 
da Vida recebeu 
diversas chancelas 
que comprovam 
a transparência 
na gestão e o 
comprometimento 
em desenvolver 
uma atuação de 
impacto social. 

Melhores 
ONG’s 2020
Destaca as organizações 
filantrópicas que se 
sobressairam pelo trabalho 
em prol da sociedade com 
boas práticas de gestão e 
transparência.

Selo Doar 2020
O objetivo do Selo 
Doar é garantir 
padrões verificáveis 
de qualidade 
na gestão e na 
transparência 
das organizações 
brasileiras.

GPTW 2020
O Horas da Vida foi 
certificado pelo quarto 
ano consecutivo com o 
selo Great Place to Work.
O certificado representa 
que estamos seguindo 
no caminho certo.

Global Giving 
Accelerator Graduate
O Horas da Vida agora é 
uma Instituição graduada, 
com espaço permanente 
no GlobalGiving, uma 
das principais e mais 
respeitadas plataforma de 
Crownfunding do mundo.

https://www.horasdavida.org.br/
https://melhores.org.br/premio-melhores-ongs-anuncia-as-100-vencedoras-de-2020/
https://doar.ong/selo-doar/
https://www.globalgiving.org/projects/sustainable-aging/
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Rebranding
O Instituto Horas da Vida em 2020 implantou o rebranding da marca, 
realizado pela agência Ampfy (com o apoio da map Design e Digital para 
a identidade visual da marca). O rebranding possibilitou a criação de uma 
nova linguagem para contar como o Horas da Vida promove a inclusão 
social por meio da saúde, sendo um agente de mudança importante ao 
conectar médico e paciente.

Com o slogan “Uma Hora que transforma a sua vida”, a instituição se 
posiciona sendo referência em saúde preventiva, o que promove a sua 
credibilidade no ambiente digital, por meio de conteúdos proprietários 
que geram empatia e identificação, estabelecendo uma conexão entre a 
marca e seus públicos.

Horas da Vida faz um trabalho importante: aproximar 
profissionais de saúde, que têm no seu trabalho um ideal, de 
quem precisa e não tem como pagar. São horas que mudam 
vidas, de quem recebe e de quem doa. O trabalho do time 
Ampfy procurou dar forma a esta verdade. Ficamos todos muito 
felizes em contribuir, o que também mudou nossas vidas.

Pedro Cabral
CEO da Ampfy

ÁREA 
RESTRITA 
AO HORAS 
DA VIDA

Port EngQuero DOAR

Quem Somos

Como atuamos

Horas da Saúde

Contato

• Recurso Financeiro
•  Voluntariado
•  Médicos
• Empresas

• Números do SUS
• Ciclo do Cuidado
• Nossos números
• Quem atendemos
• Histórias reais

• Missão, Visão e Valores
• Fundadores
• Transparência
• Cases de Sucesso
• Nossos Prêmios
• Na Mídia
• FAQ

Encontre-nos

Fale Conosco
contato@horasdavida.org.br

Assessoria 
de Imprensa
IN PRESS PORTER NOVELLI
(11) 4871-14840 
com Camila KasekerSeja um 

Voluntário

Somos uma instituição 
sem fins lucrativos 
com a missão de 
estruturar uma rede 
de voluntariado na 
área da Saúde que 
realiza atendimentos 
com foco em Atenção 
Primária.

Seja um doador

Nosso objetivo é 
contribuir com o sistema 
público de saúde 
realizando atendimentos 
humanizados e 
resolutivos, e 
conscientizando a 
população sobre a 
importância do 
autocuidado.  
Para isso precisamos 
da sua ajuda!!

Como atuamos

Promovemos inclusão 
social por meio do 
acesso à saúde a 
pessoas em situação 
de vulnerabilidade 
que estão vinculadas 
as ONG’s assistidas 
pelo programa.

Uma hora que 
transforma 
a sua vida!

Sou de uma ONG associada ao Horas da Vida. 
Como faço para agendar uma consulta pelo 
Horas da Vida? 

Qual o foco dos atendimentos? 

Sou beneficiário de uma ONG associada ao 
Horas da Vida. Posso agendar a minha consulta? 

Sou ponto focal de uma ONG associada ao Horas 
da Vida e esqueci a minha senha da plataforma 
de agendamento? 

+

+

+

+

PERGUNTAS FREQUENTES

Acesse todas

É um projeto inteligente... 
Se cada um puder fazer um 
pouco, no conjunto, a gente 
acaba atingindo muita gente.
Dr. Dráuzio Varella
Oncologista

NOSSOS 
EMBAIXADORES

Você sabe a relação que a Diabetes pode ter com a 
sua visão?

O Dr. Julio Abucham, oftalmologista e voluntário do Horas da 
Vida, explica nesse vídeo como a diabetes pode afetar e causar 
problemas à sua visão.

O Dr. Julio Abucham, oftalmologista e voluntário do 
Horas da vida, fala sobre os principais sinais que 
indicam problemas na visão.

Acreditamos que o acesso à saúde é um direito de todos. Por isso, 
dedicamos nosso tempo e conhecimento desenvolvendo 
conteúdos informativos com o apoio de nossos voluntários e de 
credibilidade sobre as 30 especialidades em que atuamos. 

Cuide-se: Diabetes e a visão Cuide-se: Sinais que indicam 
problemas na visão

HORA DA SAÚDE

Todos os vídeos

UMA HORA PODE 
TRANSFORMAR SUA VIDA

Conheça as histórias

“Nunca fui atendida 
assim. O médico olhou 
pra mim, prestou atenção 
no que eu disse e me 
explicou tudo que eu 
precisava ouvir. Saí do 
consultório motivada 
com atenção recebida”

Anete B. Santos
Mãe da paciente Sara 
Brandão Santos

A nossa atuação foi destaque em 
vários veículos de comunicação.

NA MÍDIA

Veja mais

( Trecho de vídeo veiculado no programa  
Globo Repórter da TV Globo)

DOE para o 
Horas da Vida

Doe quanto puder para 
ajudar o Horas da Vida 
a levar atendimentos 
humanizados em 
saúde para mais de 
120 mil pessoas.

Quero Doar

Saiba como

Seja um profissional da 
saúde voluntário ou nos 
ajude na organização 
de nossos mutirões.

Voluntários

Saiba como

Saiba como sua 
empresa pode apoiar 
os projetos do 
Instituto! Doação de 
produtos e serviços, 
apoio institucional, 
contratação de 
nossos serviços.

Empresas

Saiba como

QUERO
DOARQuem Somos Como atuamos Hora da Saúde Contato
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O Instituto Horas da Vida é uma 
instituição sem fins lucrativos que 
promove, por meio de uma rede de 
voluntariado, a inclusão social a partir 
do acesso à saúde.

Nosso foco é a atenção primária e 
buscamos atender pessoas em 
situação de vulnerabilidade, 
geralmente atendidas por 
organizações ligadas ao terceiro setor.

O Horas da Vida se orgulha de ter 
conquistado, ao longo dos seus 5 
anos, importantes prêmios de 
reconhecimento, como:

Home
Quem somos
O que fazemos
Hora da Saúde
Contato

QUERO DOAR
Recurso financeiro
Voluntariado
Empresas

Port Eng

Fale Conosco
contato@horasdavida.org.br

Assessoria 
de Imprensa
IN PRESS PORTER NOVELLI
(11) 4871-14840 
com Camila Kaseker

Encontre-nos

Receba nossas novidades

e-mail Enviar

Confirma as entrevistas 
concedidas durante a pandemia

Notícias sobre 
COVID-19

Sou médico/ 
profissional da saúde

DOE HORAS, 
CONHECIMENTO, RECURSOS

Sua doação mensal de R$30,00 corresponde 
a uma caixa de medicamento (1,00 por dia).

Sua doação mensal de 100,00 
corresponde a uma oficina de saúde 
em uma ong assistida.

Caso queira realizar uma assinatura 
mensal em outros valores que não 
os destacados nesta página, entre 
em contato conosco via e-mail.

Sua doação mensal de R$ 60,00 corresponde 
a 10 testes rápidos para anemia 

A sua contribuição pontual de qualquer 
valor será utilizada nas frentes mais 
prioritárias do Instituto.

O Horas da Vida é certificado 
com o Selo Doar: Este selo 
tem como objetivos incentivar, 
legitimar e destacar o profis-
sionalismo e a transparência 
nas organizações não-gover-
namentais brasileiras.

Todos os pagamentos são 
processados pela plataforma 
Doação Solution, para que 
você possa fazer sua doacão 
com rapidez e segurança.

AJUDE O HORAS DA VIDA

Doe

Doe

Doe

Doe

Doe

R$ 1
por dia

um 
kit de 
exames

uma 
consulta

Assinatura 
Mensal

quanto
puder

QUERO DOAR AGORA

QUERO DOAR AGORA

CONTATO AQUI

QUERO DOAR AGORA

QUERO DOAR AGORA

Valor: R$ 30,00
Período: Mensal

Valor: R$100,00
Período: Mensal

Valor: R$ 60,00
Período: Mensal

Valor: a partir de R$ 15,00
Período: Uma vez

Existimos para inspirar e estruturar uma rede de voluntariado em 
saúde que atua de forma humanizada. Queremos contribuir com o 
sistema público de saúde, realizando atendimentos resolutivos e 
conscientizando a população sobre à importância do autocuidado.

QUERO
DOARQuem Somos Como atuamos Hora da Saúde Contato

Quero ser um 
voluntário
Acreditamos que todo profissional 
da saúde, por ter feito esta escolha, 
foi inspirado pelo propósito de 
ajudar. Nós aproximamos estes 
profissionais desejosos de colaborar 
daqueles que precisam de apoio.

Veja como

Empresas

Torne-se

Seja

Contrate

uma mantenedora

uma empresa parceira

projetos corporativos

São todas as empresas que realizam 
doações recorrentes para manutenção 
do programa Horas da Vida. 

Esta é mais uma alternativa para as empresas 
que atuam na área da saúde para contribuir com 
a nossa causa, por meio de: doação de 
medicamentos, óculos, exames (análises clínicas 
e imagem), entre outros serviços relacionados.

Desenvolvemos projetos corporativos para 
a promoção do protagonismo em saúde.

Veja como

Veja como

Veja como

Doe

Doe

Horas de atendimento

Conhecimento

Contribua doando horas de atendimento no 
seu próprio consultório para os beneficiários 
das ONG’s que atendemos

Doe horas em palestras, artigos ou 
participações em nossas redes sociais

Veja como

Veja como
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organizações ligadas ao terceiro setor.

O Horas da Vida se orgulha de ter 
conquistado, ao longo dos seus 5 
anos, importantes prêmios de 
reconhecimento, como:

Home
Quem Somos
O que fazemos
Hora da Saúde
Contato

QUERO DOAR
Recurso financeiro
Voluntariado
Empresas

Port Eng

Fale Conosco
contato@horasdavida.org.br

Assessoria 
de Imprensa
IN PRESS PORTER NOVELLI
(11) 4871-14840 
com Camila Kaseker

Encontre-nos

Receba nossas novidades

e-mail Enviar

https://www.horasdavida.org.br/
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Um novo site foi 
desenvolvido 

adequando-se à 
identidade visual, 

com uma estrutura 
organizada para 
proporcionar ao 

internauta a melhor 
experiência de acesso 

ao conteúdo.
Acesse 
o site
AQUI

https://www.horasdavida.org.br/
https://www.horasdavida.org.br/


14BENEFÍCIOS ENTREGUES PROJETOS TRANSPARÊNCIAHORAS DA VIDA

Nossas REDES SOCIAIS também 
passaram por uma transformação

A nova proposta possibilitou criar uma ressignificação para a marca através de um design e uma 
comunicação mais estruturada, ocasionando um diálogo claro com os stakeholders da marca.

Os conteúdos foram distribuídos em seis editorias: 

ALERTA DO 
CORAÇÃO: 

Você se 
considera 

uma pessoa 
estressada?

Acesse nossa 
página especial e 
conheça a história 
do THALES ALVES, 
coordenador geral 
do CCA da ASA 
(Associação Santo 
Agostinho)

Datas e Oportunidades Doações Institucional Hora da Saúde Histórias da Vida Universo SUS

https://www.horasdavida.org.br/
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Relatório consolidado 2020 | Mídias Sociais
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visualizações
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Posts

Taxa de 
engajamento

Posts

Posts

278
Inscritos

pessoas engajadas

Stories
16.200 curtidas
35% mais fãs

18.000
19.100

alcance orgânico

alcance orgânico

alcance orgânico

alcance pago

alcance pago

alcance pago

Horas de exibição
422,3 mil 

https://www.horasdavida.org.br/
https://www.facebook.com/horasdavida
https://www.linkedin.com/company/horas-da-vida/
https://www.instagram.com/horasdavida/
https://www.youtube.com/user/HorasdaVidaHDV
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Entrevistas
A comunicação do Horas 
da Vida possui conteúdo 
proprietário bem como 
aquele desenvolvido 
com a colaboração de 
profissionais de saúde. 
Em 2020, participaram 
cerca de 50 voluntários de 
diferentes especialidades 
da saúde contribuindo com 
conteúdos relevantes. 

Aguns dos 
conteúdos 

produzidos

https://www.horasdavida.org.br/


Encontros/
Ações
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Todos os anos, o Horas da Vida 
reserva uma data para se reunir 
com os voluntários. Neste ano 
atípico, o encontro foi adaptado 
para ser no formato on-line.

IV Encontro de 
Voluntários 

On-line Horas 
da Vida

https://www.horasdavida.org.br/
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O encontro aconteceu no dia 18 
de novembro e contou com a 
participação dos voluntários 
profissionais de saúde e de 
convidados como o Dr. Gonzalo 
Vecina, médico sanitarista 
e presidente do conselho do 
Horas da Vida, Fabiana Peroni, 
Doutora em Saúde Coletiva 
e Líder do Comitê Políticas 
Públicas do Grupo Mulheres do 

Brasil e Michelle Ehlke, Global 
Health&Corporate Responsibility 
Head da Novartis. Durante 
o evento, apresentamos um 
painel de discussões sobre “A 
importância da atenção primária 
na pós-pandemia e o papel do 
Horas da Vida como instituição 
do terceiro setor”. 

Houve ainda um momento de 

prestação de contas sobre 
todas as atividades e projetos 
desenvolvidos pelo o Horas 
da Vida e as oportunidades 
para os voluntários. Além da 
presença dos nossos voluntários 
que são o coração do Horas 
da Vida, contamos também 
com a participação dos nossos 
embaixadores que apoiam o 
Horas da Vida.

IV Encontro 
de Voluntários 
Online

https://www.horasdavida.org.br/


20BENEFÍCIOS ENTREGUES PROJETOS TRANSPARÊNCIAHORAS DA VIDA

Encontro com as

ONGs

convidados
35

ONGs parceiras
12

Durante o encontro, aconteceu a 
roda de conversa com a gestora 

de projetos do Grupo Tellus, 
Thayna Monteiro que abordou o 

tema “O Desafio de ressignificar 
a vida e reinventar-se”.

https://www.horasdavida.org.br/
https://www.horasdavida.org.br/
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Dia Internacional
da Mulher
Em comemoração a este dia 
tão especial, o Horas da Vida 
em parceria com a Farmarcas 
(Associação Multimarcas 
das Farmácias) e Febrafar 
promoveram uma roda de conversa 
comandada pela psicóloga e 
voluntária Marina Pereira.

https://www.horasdavida.org.br/
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Além de praticar exercícios 
físicos, cuidar da alimentação, 
nós temos que cultivar o 
autorespeito e se impor para 
conseguirmos conviver de uma 
maneira saudável. Manter a 
saúde mental é uma forma de 
prolongar a vida.

Marina Pereira

A psicóloga conversou com as 
colaboradoras da Farmarcas sobre 
a importância do cuidado com a 
saúde mental. 

“A ação teve como objetivo 
promover um momento de 
reflexão sobre os diversos papéis 
que as mulheres exercem nos 
dias de hoje”, disse Viviane 
Alvarenga, Gerente de RH.

Dia Internacional
da Mulher

https://www.horasdavida.org.br/
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Outubro 
Rosa

Em comemoração ao Outubro Rosa, 
mês de conscientização do câncer de 
Mama, o Horas da Vida desenvolveu 
ações de conscientização, 
em parceria com o Grupo 
Fleury, sobre os cuidados com 
o diagnóstico e a importância 
de realizar exames.

https://www.horasdavida.org.br/


24BENEFÍCIOS ENTREGUES PROJETOS TRANSPARÊNCIAHORAS DA VIDA

No mês dedicado aos cuidados com a 
saúde da mulher, o Horas da Vida, em 
parceria com o Grupo Fleury, forneceu 
cerca de 230 exames, entre eles, 
Mamografia, Ultrassom, Colposcopia, 
Papanicolau, Ressonância Magnética 
de Mama para algumas beneficiárias 
das organizações sociais ASA, Santa Fé, 
Educafro e ABSW (Associação Brasileira de 
Síndrome de Williams).

Os exames foram agendados na unidade 
a+ Medicina Diagnóstica, marca do Grupo 
Fleury, com horário marcado. O objetivo 
desta ação foi prevenir o câncer de mama.
Segundo Cristina Daniel, diretora 
financeira da ONG ABSW, essa iniciativa 

foi essencial para que todas as 
mulheres conseguissem realizar os 
exames preventivos com segurança. 
“Foi gratificante, pois recebemos uma 
atenção especial dos profissionais 
que nos atenderam. Além disso, essa 

Outubro 
Rosa 
Fleury

Live com a 
coordenadora médica 
de mamografia do 
Fleury e UNIFESP, 
Giselle Guedes 
Netto de Melo, que 
esclareceu dúvidas 
sobre como identificar 
o diagnóstico precoce 
do câncer de mama.

Mutirão de exames 
a+ Medicina 
Diagnóstica

ação foi muito importante, pois 
muitas vezes as mães estão tão 
envolvidas com necessidades dos 
filhos e acabam se esquecendo ou “ 
deixando para depois” os cuidados 
com a própria saúde”, afirmou.

https://www.horasdavida.org.br/


Fórum sobre o 
Enfrentamen-
to à explora-
ção sexual
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Horas da Vida em 
parceria com o Instituto 
Liberta promoveram o:

O Fórum on-line foi 
exibido no canal do 
Youtube do Horas 
da Vida para as 
ONGs associadas e 
voluntários.

Acesse 
o Fórum 

AQUI

https://www.horasdavida.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Uf4rbJ2MQrI
https://www.youtube.com/watch?v=Uf4rbJ2MQrI
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A iniciativa teve como intuito alertar 
sobre os casos de exploração e 
quais órgãos acionar para fazer uma 
denúncia. O Fórum contou com a 
presença de Luciana Temer, diretora 
presidente do Instituto Liberta, 
Marcia Ventura Dias, presidente da 
Associação Beneficente Santa Fé, 
Renata Rivix, Promotora de Justiça 
e Coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude 
do MPSP com a mediação de Adriana 
Yañez, Diretora do documentário 
“Um Crime entre Nós”. 

O Fórum também divulgou o 
documentário “Um Crime entre 

Nós”, que aborda o fato do Brasil 
ser o segundo país no ranking 

mundial dos casos de exploração 
sexual infantil e a luta no país 

pelo fim da exploração.

Fórum sobre o 
enfrentamento à 
exploração sexual

https://www.horasdavida.org.br/


27BENEFÍCIOS ENTREGUES PROJETOS TRANSPARÊNCIAHORAS DA VIDA

Mutirão
da Saúde
Voluntários do 
Horas da Vida 
promoveram 
atendimento 
pediátrico aos 
beneficiários 
do Instituto 
Baccarelli.

https://www.horasdavida.org.br/
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Os voluntários do Horas da Vida 
fizeram a diferença no cuidado 
com a saúde de 50 alunos do 
Instituto Baccarelli, oferececendo 
atendimento pediátrico às crianças 
e adolescentes. 

O mutirão, ocorrido em fevereiro 
de 2020, proporcionou aos 
pais e alunos a oportunidade 
de conversar com médicas 
voluntárias na especialidade de 
pediatria e esclarecer dúvidas 
sobre as fases de crescimento, 
alimentação e hábitos saudáveis.

Segundo Ellen Almeida, do 
Instituto Baccarelli, essa iniciativa 
é uma maneira de garantir a 
inclusão a saúde dos alunos e 
familiares. “É uma oportunidade 
dos nossos alunos receberem 
orientações médicas de forma 
atenciosa e gratuita”, afirma.

A parceria do Instituto Baccarelli 
com o Horas da Vida já beneficiou 
a saúde de muitas famílias.

Os mutirões de saúde acontecem 
nas instituições associadas ao Ho-
ras da Vida para promover a inclu-
são a saúde para os beneficiários 
das organizações sociais.

Eu fiz questão de trazer o 
meu filho quando soube 
que era do Horas da 
vida, tenho a consciência 
que na idade dele é 
importante se consultar 
com um pediatra

Maria 
Conceição 
Vieira da Silva
Mãe do aluno 
Octávio, 13 anos

https://www.horasdavida.org.br/
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Estar na quarentena 
não é estar ausente do 
seu paciente (e-book)
O Horas da Vida convidou a voluntária psicóloga e master 
coach, Roseli Freitas e o Ricardo Nicoluci, especialista em 
finanças e consultor para elaborarem um E-book sobre como 
lidar com uma gestão de crise financeira e com o RH em 
clínicas de saúde com o início da pandemia, com o objetivo 
de auxiliá-los neste momento. Estamos disponibilizando o 
E-book para todos nossos voluntários.

Acesse o 
e-book

AQUI

https://www.horasdavida.org.br/
https://061fa043-40a2-4858-b31a-f356017c8776.usrfiles.com/ugd/061fa0_274a8f1f57c04dc4890bd6301941485a.pdf
https://061fa043-40a2-4858-b31a-f356017c8776.usrfiles.com/ugd/061fa0_274a8f1f57c04dc4890bd6301941485a.pdf


Benefícios
Entregues
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O Horas da Vida desenvolve diversas ações 
por meio do Ciclo do Cuidado oferecendo 
exames, consultas em 30 especialidades 
com a rede de voluntariados, projetos 
proprietários e projetos corporativos para 
garantir o acesso à saúde para as famílias, 
idosos, que vivem em vulnerabilidade social. 

Pilares de atuação

As horas doadas pelos profissionais 
voluntários são destinadas à pessoas 
que vivem em vulnerabilidade social 
que possui vínculo direto com 12 
organizações sociais. Além do assistido 
direto, seus familiares, assim como os 
colaboradores das instituições também 
podem utilizar o programa, desde que 
respeitem as diretrizes socioeconômicas 
praticadas pelo Horas da Vida.

Quem atendemos

https://www.horasdavida.org.br/
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Consultas
TOP 10 Especialidades 
convencionais

26%

15%

3%

5%

8%

6%

9%

13%

2%

Especialidades 
recorrentes

45%

19%

28%

8%

Psicologia

Fisioterapia

Odontologia

Psiquiatria

Oftalmologia

Ortopedia e Traumatologia

Cardiologia

Pediatria

Dermatologia

Ginecologia e Obstetrícia

Otorrinolaringologia

Neurologia

Endocrinologia

https://www.horasdavida.org.br/
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Faltas e cancelamentos

Consultas Exames
(CA, CC, FP) (CA, CC, FP)

Realizado

Falta do paciente

Cancelado

Realizado

Falta do paciente

Cancelado

95,4%

4,6%

89,98%

9,55%

0,47%

https://www.horasdavida.org.br/
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Indicadores

TOTAL 292.586
Ciclo do Cuidado + Projetos Corporativos

(54.679 + 237.907)

Atendimento
educacional Teleconsultas TeleorientaçãoCestas 

básicas Medicamentos Doação 
hospitalConsulta ÓculosTriagem Exame

Benefícios entregues

CICLO DO CUIDADO PROJETOS CORPORATIVOS

13.955 8.795 10.633 9.225 861 723 7.525 4  — 2.958
409 13.536 13.793 26.782 4.751 750 — 24 432 178.153

Distribuição (%)

81%

19%

Projetos 
corporativos

Ciclo do 
Cuidado

Em 2020, o Horas da Vida superou todos os anos anteriores em termos de total de 
benefícios entregues em função das ações complementares de apoio à pandemia.

Em sete anos de atuação do Horas da Vida já 
entregamos mais de 400.000 benefícios.

https://www.horasdavida.org.br/
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Indicadores

O que 
é VOS? 

É a soma dos valores 
de consultas, 
exames e outros 
benefícios doados. 

(valor de 
oportunidade social)

Ativ. Educ. R$ 271.350

R$ 6.850

R$ 109.900

R$ 2.631.500

R$ 7.000

R$ 262.500

R$ 489.125

R$ 2.450

R$ 10.325

Triagem

Consulta

Exame

Óculos

Teleconsultas

C. básicas

Teleorientação

Medicamentos

Doação Hospital

Valor de Oportunidade Social

R$ 3.803.331 R$ 7.594.331

TOTAL

https://www.horasdavida.org.br/
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Indicadores
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VOS - Taxa de retorno VOS - Série histórica (R$)CADA 1 REAL 
INVESTIDO no 
Instituto Hora 
da Vida em 2020, 
RETORNAMOS 
PARA SOCIEDADE 
9,34 por meio 
de nossos 
projetos sociais, 
campanhas 
e iniciativas 
de saúde.

https://www.horasdavida.org.br/
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Educação para saúde
O conteúdo do Educação para Saúde é 
oferecido às organizações sociais beneficiadas

Manual de Boas Práticas no 
combate ao coronavírus nas 
organizações sociais (E-Book)

O Instituto Horas da Vida com o 
compromisso em orientar as 
organizações sociais no retorno 
das atividades presenciais, 
desenvolveu um guia prático com 
dicas e ilustrações que devem 
ser cumpridos para prevenir a 
transmissão da COVID-19. 

No Guia você irá encontrar 
informações sobre contágio, 
orientações sobre higienização e 
desinfecção, como criar um comitê 
de crise em sua instituição, para 
casos suspeitos e positivos, entre 
outras dicas. O manual também 
pode ser aplicado em escolas.

Acesse 
o e-book

AQUI

https://www.horasdavida.org.br/
https://www.horasdavida.org.br/manual-retorno-atividades
https://www.horasdavida.org.br/manual-retorno-atividades
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Guia de Boas 
Práticas nas ILPI’s: 
Principais ações 
no combate ao 
COVID-19 (e-Book)
O projeto Envelhecer Sustentável no 
combate à COVID-19 desenvolveu um 
guia de boas práticas para as ILPI’s, 
com o objetivo de orientar os gestores e 
colaboradores a combater a COVID-19.

O guia é ilustrativo e tem o intuito de 
esclarecer as principais dúvidas do novo 
coronavírus e quais são as orientações para 
proteger os idosos do contágio da COVID-19

Educação 
para saúde

Acesse o 
e-book

AQUI

https://www.horasdavida.org.br/
https://061fa043-40a2-4858-b31a-f356017c8776.usrfiles.com/ugd/061fa0_5f12cb13e17f4c7ea52b7077a9730db1.pdf
https://061fa043-40a2-4858-b31a-f356017c8776.usrfiles.com/ugd/061fa0_5f12cb13e17f4c7ea52b7077a9730db1.pdf
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LIVES realizadas 
pelo Horas da Vida
Com o início da pandemia, o 
Horas da Vida transformou as 
palestras presenciais nas OSCs 
em Lives nas redes sociais. As 
Lives abordaram temas de saúde 
e dúvidas sobre a COVID-19

1.234 
visualizações 
e participação 
do público

32 LIVES 
realizadas nas redes 
sociais Facebook 
e Instagram

52 voluntários
Participação de

Alguns temas 
abordados:

Medidas de prevenção 
durante o isolamento 

social em casa

Comportamento 
alimentar na 

quarentena

Os desafios do retorno 
da atividade pós-covid 

no terceiro setor

Atendimento ao 
Infarto e AVC 

durante a pandemia

https://www.horasdavida.org.br/


Projetos



Envelhecer 
Sustentável - 
no Combate 
ao Covid-19
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Instituto 
Horas da Vida 
ajuda a conter 
contaminação 
por Covid-19 em 
casas de idosos 
da periferia 
de São Paulo

Testagem, entrega de 
EPI’s e monitoramento 

contínuo estão entre 
as principais ações do 

Envelhecer Sustentável.

500 pessoas 
beneficiadas

Higienizacão e 
desinfecção
De todos os ambientes 

do lares de idosos

https://www.horasdavida.org.br/
https://www.globalgiving.org/projects/sustainable-aging/
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O Instituto Horas da Vida, junto a 
parceiros, lançou o Envelhecer 
Sustentável em combate à Covid-19, 
que alcançou 20 instituições de longa 
permanência para idosos (ILPI’’s) da 
periferia de São Paulo (SP) e 537 idosos 
institucionalizados até o momento. 

Desde agosto, o programa trouxe uma 
resposta estratégica para evitar que o 
vírus se espalhasse dentro dessas casas, 
causando complicações mais graves 
para os idosos que residem nelas. Ao 
longo do projeto, por conta de toda 
a transformação promovida, houve 
somente um caso de Covid-19 em todo 
o conjunto de beneficiados, que foi o de 
uma gestora de uma das ILPI’s.

Envelhecer
Sustentável

Parceria

Apoio

Realização

Acesse 
a página 

do projeto 
AQUI

ASSISTA AO 
VÍDEO DO 

PROJETO

https://www.horasdavida.org.br/
https://www.globalgiving.org/projects/sustainable-aging/
https://www.globalgiving.org/projects/sustainable-aging/
https://youtu.be/VzIpycOzr9A
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Envelhecer
Sustentável

Principais ações 

800 testes 
para Covid-19

10 mil máscaras 
descartáveis

EPI’s: 
1.200 litros 
de álcool em gel

50 mil luvas 
descartáveis

17 mil aventais 
descartáveis

A Central de Enfermagem do Envelhecer Sustentável já realizou 
30 atendimentos. São enfermeiros voluntários do Instituto 

Horas da Vida, que oferecem apoio aos cerca de 200 gestores 
e colaboradores das ILPI’s para esclarecer dúvidas e reforçar 

orientações sobre a Covid-19. 

Outras ações realizadas pelo projeto são a desinfecção de cada 
uma das casas beneficiadas; palestras e guia de orientação 
para gestores e funcionários; e o monitoramento periódico 

da situação das instituições atendidas, presencialmente e por 
contato telefônico.

O projeto Envelhecer Sustentável é realizado pelo Instituto 
Horas da Vida, em parceria com a UMANE (antiga Associação 

Samaritano) e o Instituto Sempre Movimento, e apoio de Hermes 
Pardini, Lobl Clean, Neo Química, Strava e Novo Nordisk.

https://www.horasdavida.org.br/


Global Giving
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O Horas da Vida lançou uma campanha 
internacional de crowdfunding na 
plataforma do GlobalGiving Accelerator 
para arrecadar para o projeto 
Envelhecer Sustentável no combate 
à COVID-19. A iniciativa faz parte da 
etapa de aprovação para a instituição 
obter o certificado do GlobalGiving.

https://www.horasdavida.org.br/
https://www.globalgiving.org/projects/sustainable-aging/
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A campanha “Vença a COVID-19 e melhore o bem-
estar de mais de 500 idosos no Brasil” recebeu 
doações no mês de dezembro e atingiu a meta com 
mais de 40 doadores individuais e arrecadou cerca 
de 5 mil dólares para a iniciativa. O Horas da Vida 
recebeu o certificado da plataforma GlobalGiving.

Alix Guerrier
Chief Executive O�cer

Michael Gale
Director of Programs

This organization has competed in the GlobalGiving Accelerator, learning valuable new skills to make them more 
e�ective and earning permanent membership in the GlobalGiving community. GlobalGiving helps nonpro�ts 

around the world access the funding, tools, training, and support they need to become more e�ective.

for successfully completing the 2020 Giving Season Accelerator.

Horas da Vida Institute

GlobalGiving is proud to recognize

https://www.horasdavida.org.br/


ASSISTA AO 
VÍDEO DO 

PROJETO
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https://youtu.be/VzIpycOzr9A
https://www.horasdavida.org.br/
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Todos Contra 
a COVID-19
Com patrocínio da Mantecorp 
Skincare e Mantecorp 
Farmasa, iniciativa envolve 
implantação de protocolos 
frente à Covid-19 e 
capacitações personalizadas 
de colaboradores.

https://www.horasdavida.org.br/
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A Mantecorp Skincare e Mantecorp Farmasa e o Instituto 
Horas da Vida, que há sete anos conecta profissionais 
de saúde voluntários a pacientes triados por ONGs de 
impacto social em São Paulo, estão ajudando essas 
organizações a se preparem para a retomada gradual 
das atividades presenciais.

ASA, Casulo, Instituto Baccarelli, Lar Sírio e Mão Amiga 
foram as primeiras a receber análise técnica de suas 
instalações físicas e sugestões de adaptações frente 
à pandemia de Covid-19, consultoria para elaboração, 
análise e validação de protocolos e capacitações 
personalizadas para 197 colaboradores, além de 7.468 
cestas básicas, 2.754 máscaras de proteção e 3.920 
unidades de álcool em gel.

Um Comitê de Saúde foi formado para executar o 
projeto de retomada e mantém um canal de diálogo com 
as ONGs para orientações e esclarecimento de dúvidas.

Instituto Horas da 
Vida capacita ONGs de 
impacto social para 
retomada das atividades

Todos contra 
a Covid-19

7.468 
cestas básicas

3.920
unidades de álcool gel

2.754 
máscaras de 
proteção

Patrocínio

https://www.horasdavida.org.br/


Cuidar de 
Quem Cura
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Horas da Vida cria 
projeto para oferecer 
apoio psicológico aos 
profissionais de saúde

https://www.horasdavida.org.br/
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Com o objetivo de minimizar o impacto 
psicológico causado pela pandemia do novo 
coronavírus a profissionais da rede pública 
de saúde que estão na linha de frente, o 
Instituto Horas da Vida criou o projeto Cuidar 
de Quem Cura. Viabilizado pela contribuição 
de empresas parceiras, o programa oferece 
amparo por meio de consultas virtuais com 
psicólogos. A primeira parceria, firmada com 
a farmacêutica Boehringer Ingelheim, garante 
o início deste projeto.

Nossa responsabilidade 
corporativa, como 
indústria de saúde, vai 
além do fornecimento 
de medicamentos – 
temos o compromisso 
de contribuir para 
o bem-estar das 
pessoas. Este momento 
tão delicado para a 
sociedade exige esforços 
e parcerias entre todos 
os setores, com foco em 
promover saúde, reduzir 
o contágio e suportar 
os mais afetados pela 
pandemia, entre eles, os 
profissionais de saúde.

Marc Hasson
Presidente da Boehringer 
Ingelheim no Brasil

Campanhas

Cuidar de 
Quem Cura

PATROCÍNIO

APOIO

RESP. TÉCNICO

REALIZAÇÃO

675
teleconsultas

https://www.horasdavida.org.br/
https://www.horasdavida.org.br/
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Missão 
COVID

O Horas da Vida 
estabeleceu uma 

parceria com o Missão 
COVID que oferece uma 

plataforma on-line para o 
paciente que apresenta 

sintomas da COVID-19 ser 
atendido gratuitamente 
através da telemedicina 

(ligação por vídeo) por 
um médico voluntário.

Nossos voluntários 
atuaram no Missão COVID, 
confira os depoimentos:

As pessoas recebem muita informação, 
muitas vezes desencontradas e têm 
muitas dúvidas, por isso é importante 
esclarecimentos pelos médicos que atendem, 
além de os pacientes se sentirem acolhidos.

Dra. Mirela A. Yunes
Cardiologista

Pra mim é um privilégio poder estar ajudando 
pessoas neste momento tão difícil de 
insegurança para todos onde o coronavírus 
tem causado grandes danos aos atingidos 
podendo levar até a morte.

Dra. Marta Utibaba
Pediatra

711
teleconsultas 
realizadas pelos 
voluntários do 
Horas da Vida

https://www.horasdavida.org.br/
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Algoritmo da Vida
O Horas da Vida é coordenador do projeto 
Algoritmo da Vida que por meio de um algoritmo no 
Twitter identifica quem precisa de ajuda e apoio 
psicológico. As pessoas que forem encontradas 
pelo algoritmo na rede social têm o direito de 
agendar até seis consultas com psicólogos. 

Acesse 
o Projeto

AQUI

https://www.horasdavida.org.br/
https://corporate.vittude.com/algoritmo-da-vida
https://corporate.vittude.com/algoritmo-da-vida
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Algoritmo da Vida

Total de Interações
Consultas 
agendadas 
por mês

Twittes 
recebidos 

para análise 
(score 100%)

1.506.137

293.944 56.938

5.653 3.922 355
Twittes 

recebidos 
para análise 
(score 50%)

Twittes 
analisados

Mensagens 
enviadas com 

sucesso

Mensagens 
enviadas sem 

sucesso

Respostas 
recebidas

12

5

1

Novembro 
2020

Dezembro 
2020

Fevereiro 
2021

Resultados Gerais

PATROCÍNIO

https://www.horasdavida.org.br/
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Juntos no 
Combate

A Campanha 
Juntos no 
Combate 
mobilizou o setor 
da saúde doando 
insumos, EPI’s e 
equipamentos

A HOSPITALAR (hospitalar.com), o mais 
importante evento de saúde da América Latina, 
juntamente com o Instituto Horas da Vida 
atingiram R$ 4.847.703,76 em doações pela 
Campanha Juntos no Combate. Os trabalhos 
começaram em abril de 2020 e consistiram em 
arrecadar insumos, EPI’s e equipamentos para 
211 entidades de saúde no combate à COVID-19.

R$ 4.847.703,76
Totral de doações 
para a Campanha

https://www.horasdavida.org.br/
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83.905 
itens
• Álcool 70%

•  Aventais descartáveis

• Faceshields

•  Testes rápidos 
de Covid-19

•  Vacina de gripe 
quadrivalente

•  Ventilador mecânico

•  Mops para limpeza

Juntos no 
Combate

Estados
beneficiados

DF

MG

SP
RJ

PR

MS

• Navarro
• Casa Hunter
• F1 Farma
• Renylab
• Grupo RD
• Nutriex
• Catmop
• Convatec
• Fagron
• União BR
• SUS VIVO
• Projeto Máscara Protetora
• Rede de Ação Solidária

Empresas 
doadoras:

• World in Motion
• Susan Log
• West Cargo
• FEDEX
• Latam
• Navarro

Logística:

https://www.horasdavida.org.br/
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em produtos para 
hospitais através 

de ação social

mais de
R$4,8 milhões

211
entidades

beneficiadas

A iniciativa contou com 
o patrocínio da SAP 

Brasil e teve o apoio da 
CMB (Confederação 

das Santas Casas 
de Misericórdia, 

Hospitais e Entidades 
Filantrópicas), do 

Sindhosfil (Sindicato 
das Santas Casas de 

Misericórdia e Hospitais 
Filantrópicos do 

Estado de São Paulo) e 
CNSaúde (Confederação 

Nacional de Saúde).

Juntos no 
Combate

VIABILIZADOR APOIOREALIZAÇÃO

Acesse o 
vídeo do 

Projeto
AQUI

https://www.horasdavida.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=7Tg3cFimXRg
https://www.youtube.com/watch?v=7Tg3cFimXRg


Transparência

Campanhas
de arrecadação
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Financiamento 
Coletivo Ajude 
o Horas da Vida

Campanha de

A Campanha Ajude O Horas 
da Vida arrecadou

Em abril, o Horas da Vida iniciou uma 
campanha de financiamento coletivo para 
arrecadar cestas básicas para as ONGs 
associadas e também para manter suas 
atividades em funcionamento neste período 
de pandemia. A meta de R$ 200.000,00 foi 
superada, chegando no total arrecadado 
de R$ 229.000,00 e foi distribuído 50% para 
a compra das cestas básicas e 50% para a 
operação da instituição.

META ALCANÇADA

cestas básicas 
para as ONGs

2.000 

Total arrecadado 
pelas campanhas

R$229 mil

https://www.horasdavida.org.br/
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Beneficiários 
aguardando para 
retirarem a cesta 

básica em uma das 
ONGs atendidas pelo 

Horas da Vida

A campanha teve duração de dois meses e 
recebemos doações de pessoas físicas por meio da 
plataforma de financiamento coletivo do Horas da 
Vida e também doações diretas de empresas como 

a COVEG Construtora e Novo Nordisk.

Com essa iniciativa, conseguimos ajudar mais de 
mil famílias que retiraram as cestas básicas na 

sede das ONGs das quais fazem parte.

Campanha
Financiamento
Coletivo

famílias 
beneficiadas

1000

https://www.horasdavida.org.br/
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Apoio dos artistas na divulgação das campanhas 
(clique sobre a imagem para ver o depoimento)

Live 
Datora

COVEG 
Construtora

Resultado da Campanha
Pessoa física Celebridades ONGs beneficiadas

Contribuições 
empresariais

440 doadores

Tenor Jean 
William

Leona 
Cavalli

Mauricio 
Machado

Oscar 
Magrini

Yakko e o 
Petraki

Instituições Cestas básicas

Educafro 155

Lar Sirio 287

Asa 254

Jo Clemente 250

Mão amiga 200

Bacarelli 250

Unibes 188

Santa Fé 151

Casa Hunter 200

Horas da Vida 15

ACIRMESP 50

TOTAL 2000

Campanha
Financiamento
Coletivo

A empresa Datora realizou uma Live em sua 
rede social para seus colaboradores com uma 
apresentação musical do cantor Delucca Sollo. 
Além de entreter, a Live também arrecadou para 
a campanha Ajude o Horas da Vida. Agradecemos 
os colaboradores que apoiaram a nossa causa.

https://www.horasdavida.org.br/
https://www.instagram.com/p/B_7gsueHvul/
https://www.instagram.com/p/B_kpCM1n8cB/
https://www.instagram.com/p/CADZSz-gSlY/
https://www.instagram.com/p/CADZSz-gSlY/
https://www.instagram.com/p/CADZSz-gSlY/
https://www.instagram.com/p/B_xZFH7H_Mj/
https://www.instagram.com/p/B_SvWm7nKn-/
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Pedido 
Solidário

Campanha

O Horas da Vida recebeu uma doação de 408 
cestas básicas que foram doadas pela CIMED e a 
Farmarcas. As ONGs beneficiadas foram a ABSW 
(Associação Brasileira Síndrome de Williams), 
ASA (Associação Santo Agostinho), Instituto 
Baccarelli e Instituto Jô Clemente.

408 
cestas básicas

ASSISTA AO 
VÍDEO DO 

PROJETO

TRANSPARÊNCIA

https://www.horasdavida.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=yfdK6Cjglv0&ab_channel=InstitutoHorasdaVida
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Em casa por 
Horas da Vida

Campanha

A Strava Sports lançou entre os meses de maio e junho um desafio para os 
seus seguidores, exercitar em casa, 5 horas de exercício em 30 dias. Ao finalizar 
o desafio, os participantes eram convidados a doar para o Horas da Vida.

A quantia arrecadada foi destinada para a compra de EPI’s (Equipamentos 
de Proteção Individual) que foram distribuídos para as 20 Instituições de 
Longa Permanência de Idosos (ILPI’s) que farão parte do projeto Envelhecer 
Sustentável combate ao COVID-19.

136 
doadores 

R$15.780,75 
total arrecadado

3.945 aventais 
entregues aos profissionais 
que trabalham nos asilos

https://www.horasdavida.org.br/


Transparência

Doações
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Doação de 
máscaras

Doadores: 
@silvanaatavares

@dalvaneaime
@acampamentotca

Doadores: 
@ricksalgados

Beneficiário: 
Unibes

Beneficiário: 
ASA (Associação 
Santo Agostinho)

421 
máscaras 

450
máscaras 

https://www.horasdavida.org.br/


Doadores: 
JRJ Tecidos

Doadores: 
•  Dragee Ideias 

Personalizadas
• Nani Fonscesa

Beneficiário: 
Instituto Baccarelli

Beneficiário: 
• Instituto Jô Clemente
• Lar Sírio

700
máscaras 

450
máscaras 
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Doação de 
máscaras

https://www.horasdavida.org.br/


Doadores: 

Beneficiário: 
• Colégio Mão Amiga
• Instituto Baccarelli
• Instituto Jô Clemente
• Educafro
• Lar Sírio
• Unibes

5.000
cestas básicas 
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Doação de 
cestas básicas

Campanha 
Use Orgânico

Beneficiário: 
ONG Santa Fé

45
cestas básicas 

https://www.horasdavida.org.br/
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Quem vê 
diabetes 
vê coração
O Horas da Vida apoiou o a campanha Quem 
vê diabetes vê coração, uma iniciativa da Novo 
Nordisk para conscientizar sobre os cuidados 
com a diabetes e o coração. 

A Novo Nordisk realizou a Live do Coração 
com a participação da cantora Ana Carolina 
com apresentação do ator Dalton Mello. A Live 
aconteceu no dia 29 de setembro no Cristo 
Redentor no Rio de Janeiro. Durante a live as 
pessoas tiveram a oportunidade de doar para 
o Horas da Vida.

R$2.668,46 
arrecadados

61
doadores 

Confira 
como foi 

AQUI

https://www.horasdavida.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=BaYBOPxqcKw
https://www.youtube.com/watch?v=BaYBOPxqcKw
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Arte 
Solidária

A Galeria Marcelo Auge iniciou 
a campanha “Arte Solidária” 
em outubro, que doou parte 
das vendas ao Horas da Vida. O 
valor arrecadado foi destinado 
a manutenção do programa 
para continuarmos ajudando as 
ongs. A campanha, contou com 
a participação de mais de 20 
artistas residentes da galeria com 
mais de 120 obras no catálogo.

Valor arrecadado 
para o Horas da Vida

R$ 3.883,00

https://www.horasdavida.org.br/
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3 ONGs e 
1 Causa
No mês de agosto aconteceu o leilão beneficente 3 ONGs 
1 Causa que arrecadou para as três instituições. Foram 
leiloados camisa do Paris Saint Germain autografada por 
Ibrahimovic, uma camisa do Flamengo de 1981, réplica 
da Libertadores da América, autografada pelo Zico, uma 
camiseta doada pelo Oscar Schmidt e uma maquete do 
barco Paraty, autografada pelo velejador Amyr Klink, 
além de vários outros itens como uniformes, aulas de 
vôlei, raquetes, tênis, pranchas de surfe e até troféus de 
diversas categorias do esporte. 

O leilão foi encerrado no dia 14 de agosto. A arrecadação 
total foi de R$203.250,00. O valor arrecadado com a 
venda dos itens leiloados pelos atletas foram destinados 
para as instituições beneficiadas: Colégio Mão Amiga, 
Projeto Arrastão e Horas da Vida.

Rogerio Ceni
Cássio
Marcos
Cafu
Dani Alves
Zico
Alex

Atletas que doaram itens

Rivelino
Zé Elias
GabiGol
BiroBiro
Hernanes
Kaká
Mauro Silva

Ramires
Fabiana Murer
Hortência
Flavio Canto
Gustavo Borges

Valor arrecadado

R$ 203.250,00

https://www.horasdavida.org.br/
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Movimento 60+ arrecada 
para o Horas da Vida
O Movimento Somos 60+ realizou 
no dia 11 de agosto o evento on-line 
Somos 60+ Encontros. Um evento 
virtual preparado especialmente para 
abordar a importância dos longevos 
em nossa sociedade. 

O encontro virtual contou com a 
participação do Dr.Gonzalo Vecina, 
presidente do conselho do Horas 
da Vida e outras personalidades. 
O evento apoiou o Horas da Vida 
divulgando as ações da instituição. 

Assista ao 
encontro

AQUI

https://www.horasdavida.org.br/
https://youtu.be/zQTyme0Vvk8?t=1648
https://youtu.be/zQTyme0Vvk8?t=1648
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Operação jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Total % Média

Pessoas 11.067 11.067 20.767 13.567 11.067 10.767 12.768 14.067 11.067 12.567 14.267 13.867 156.901 12% 13.075 

Empresas 14.210 11.376 15.755 117.704 14.871 82.132 14.817 13.597 77.873 16.231 11.430 11.839 401.835 32% 33.486 

Projetos 8.232 28.659 394.640 - 193.114 549.569 - 226.415 - 30.368 31.375 - 159.085 - 35.627 - 56.892 697.201 56% 58.100 

Entrada 33.508 51.102 431.161 131.271 219.051 642.468 - 198.830 - 2.704 120.315 - 130.288 - 9.930 - 31.186 1.255.937 100% 104.661 

Folha Pgto 46.875 42.685 45.649 74.907 45.300 42.478 50.875 47.245 51.177 46.175 45.025 45.442 583.832 72% 48.653 

Mkt e
Comercial

5.063 10.934 7.160 8.650 5.447 7.198 7.439 6.350 10.859 12.538 10.420 10.263 102.321 13% 8.527 

T.I. 372 239 72 72 78 1.719 1.807 1.735 1.106 1.467 132 641 9.442 1% 787 

Despesas Gerais 11.767 9.322 16.401 9.668 10.413 7.870 7.690 8.577 17.322 5.935 5.850 4.294 115.110 14% 9.593 

Saída 64.078 63.181 69.283 93.298 61.238 59.265 67.811 63.907 80.463 66.114 61.428 60.639 810.705 100% 67.559 

Líquido - 30.570 - 12.079 361.878 37.973 157.813 583.203 - 266.641 - 66.610 39.851 - 196.402 - 71.358 - 91.826 

Caixa 211.430 199.350 561.229 599.202 757.015 1.340.218 1.073.576 1.006.966 1.046.817 850.415 779.057 687.231 

Saldo em 
12/2019

242.000 

Orçamento 2020

https://www.horasdavida.org.br/
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Entradas Líquidas 2020 % Total Acumulado

Projetos 50% 630.099 

Microdoação 16% 200.957 

Amigo Mantenedor 12% 156.901 

ONGs 8% 94.688 

Mantenedor PJ 8% 94.667 

Editais 5% 67.102 

Outros 1% 11.523 

Entrada 100% 1.255.937 

50%

16%

12%

8%

8%
5%

Projetos
Microdoação
Amigo Mantenedor
Ongs
Mantenedor PJ
Editais
Outros

Distribuição da Receita - 2020

https://www.horasdavida.org.br/
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Auditoria Fiscal
O Horas da Vida preza pela transparência 
financeira. Em 2020 realizamos uma 
auditoria com a empresa Cokinos, 
especializada em consultoria e auditoria.

Acesse 
a auditoria 
fiscal
AQUI

https://www.horasdavida.org.br/
https://188dce05-91e4-4f64-b51b-9d77d8517101.filesusr.com/ugd/bbb00f_2ef2503a1d36403aaa19becc44c1840a.pdf
https://188dce05-91e4-4f64-b51b-9d77d8517101.filesusr.com/ugd/bbb00f_2ef2503a1d36403aaa19becc44c1840a.pdf
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Equipe
Elisângela Tolosa 
Diretora de 
Desenvolvimento 
Institucional

Daiane Modesto 
da Silva 
Analista de 
Relacionamento

Jonathan 
Henrique 
Nascimento
Analista de 
Relacionamento

Mayara Rabelo
Comunicação 
e Marketing

Marcos Barreto 
Consultor Financeiro, 
Fiscal e RH 

Roseli Almeida
Analista de 
Relacionamento 

Camila Sartorato 
Gerente de Projetos 
e Operações

Fábia Machado 
Agente de Captação 
de Recursos

https://www.horasdavida.org.br/
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Estão próximos de nós, ajudando a captar recursos, ampliar nossa rede de
contatos, apontando o norte e nos dando dicas de como ser melhor a cada dia:  

Conselho Consultivo

Vivian
Muniz
Executiva de TI e Inovação
na Prudential do Brasil e
Diretora de Inovação na
PwC Brasil    

Wilson Otero
Diretor Datora,
Telecom

Dr. Massimo
Colombini Netto
Médico da família do 
Hospital Santa 
Catarina e Voluntário 
Horas da Vida

Tatiana M. 
de Barros
Fundadora do Movimento
União SP e Sócia proprietária
da Agência de mkt MultiCase 

Fiscalizam nossas contas, acompanham auditoria externa e
garantem que possamos fazer mais com o mesmo dinheiro: 

Conselho Fiscal

André Kok
Co-fundador do KM
Solidário e CEO Jabuti

Cesar Camara

Dr. Gonzalo Vecina
Presidente

Atuou como: Diretor-
Executivo no HCFMUSP e 
Presidente da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa)

Fundadores

Administração

Rubem Ariano
Fundador

ADM, Finanças, IBMEC,
Hedging Griffo, Horas
da Vida e Filoo Saúde 

Dr. João Paulo Nogueira
Fundador

Clínica Médica, Geriatria, USP
Santa Casa, UNIFESP, Horas
da Vida, Fellow da Ashoka

Elisângela Tolosa
Diretora Executiva

Grupo Fleury,
Mackenzie e FGV

CEO Bio Case,
Co-Fundador Dr. Consulta

Pedro
Cabral
CEO da Agência
Ampfy

Conselho

https://www.horasdavida.org.br/
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Renata Brunetti 
Fundadora Atuação 
no Mundo

João Carlos 
Martins
Maestro Fundação 
Bachiana Filarmônica

Edison Tamascia
Presidente da Farmarcas, 
da Febrafar e da rede 
de drogarias Ultra Popular

Patrícia Pecego
Consultora de 
Comunicação 
Estratégica 

Nelson Libbos
Ceo NLL Consultoria 
Empresarial

Celia Tilkian 
Educadora

Alexandre Aoude
Sócio e fundador da 
Véctis Capital Solutions

Embaixadores
O Horas da Vida é feito 
por e para pessoas que, 
indubitavelmente, tem 
interesse genuíno em 
compartilhar a bondade e 
melhorar a qualidade de 
vida daqueles que mais 
precisam. Doar tempo 
para prover ajuda àqueles 
que precisam é doar não 
só esperança mas 
também a certeza 
de uma vida melhor.

Raphael Denadai 
CEO Sky

https://www.horasdavida.org.br/


Anuncio Novartis

Novartis

Mudando a prática 
da medicina
Na Novartis, aproveitamos o poder de inovação da ciência  
para endereçar alguns dos problemas mais desafiadores da área  
da saúde 

Nossos pesquisadores trabalham para avançar nas fronteiras
da ciência, ampliar o conhecimento sobre doenças e desenvolver
produtos inovadores em áreas médicas com necessidades
não atendidas. Somos apaixonados por descobrir novos meios
de melhorar e prolongar a vida das pessoas.

BR-08719
© Direitos Reservados - Novartis Biociências S/A - Proibida a reprodução total  
ou parcial sem a autorização do titular. Material produzido em março/2020.

Novartis Biociências S.A.
Av. Prof Vicente Rao, 90
São Paulo, SP - CEP 04636-000
www.portal.novartis.com.br

SIC - Serviço de informação ao Cliente  
0800 888 3003
sic.novartis@novartis.com

Anuncio_Intitucional_Novartis.indd   1 17/03/20   6:23 PM





Parceiros de Comunicação e outros

SQUAD

Mantenedor Diamante Mantenedor Prata

Marketing e Cultura
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Quem apoia

https://www.horasdavida.org.br/


Expediente
Relatório de atividades

Elisangela Tolosa
Camila Sartorato

Fábia Machado 
Marcos Barreto
Mayara Rabelo

Fotografia
Acervo Horas da Vida 

e imagens ilustrativas 

Produção Editorial
Equipe Horas da Vida 

Projeto Editorial e Gráfico
map design e digital

Direção de Arte e Criação
map design e digital

Data da Publicação
10-06-2021

http://www.mapdd.com.br
http://www.mapdd.com.br


Índice 
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Carta do Presidente 
do Conselho Consultivo

Carta do Fundador

Carta de Agradecimento 
aos nossos Voluntários 
Profissionais de Saúde 

Missao | Visão | Valores

Reconhecimentos 2020

INSTITUCIONAL

HORAS DA VIDA

COMUNICAÇÃO ENCONTROS/AÇÕES

Rebranding

Mídias Sociais

Entrevistas 

IV Encontro de Voluntários On-line Horas da Vida

Encontro com as ONGs

Dia Internacional da Mulher

Outubro Rosa

Fórum sobre o Enfrentamento à Exploração Sexual

Mutirão da Saúde

Estar na quarentena não é estar 
ausente do seu paciente (e-book)

https://www.horasdavida.org.br/


Pilares de atuação

Consultas

Faltas e Cancelamentos

Indicadores

O que é VOS? 

Educação para Saúde

Lives realizadas 
pelo Horas da Vida

BENEFÍCIOS ENTREGUES

https://www.horasdavida.org.br/


Envelhecer Sustentável - no Combate a Covid-19

GlobalGiving

Todos Contra a COVID-19

Cuidar de Quem Cura

Missão COVID

Algoritmo da Vida

Juntos no Combate

PROJETOS

https://www.horasdavida.org.br/


Financiamento 
Coletivo

Pedido Solidário 
Cimed e Farmarcas

Em Casa por 
Horas da Vida

CAMPANHAS

TRANSPARÊNCIA

DOAÇÕES

Doação de máscaras

Doação de cestas

Quem Vê Diabetes 
Vê Coração

Arte Solidária

3 ONGs e 1 Causa

Movimento 60+ 

DEMONSTRATIVOS 
FINANCEIROS 
E AUDITORIA 
FISCAL

Orçamento 2020

Auditoria Fiscal

QUEM FAZ 
E APOIA
Equipe

Conselho

Embaixadores
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https://www.horasdavida.org.br/


Uma hora que 
transforma sua vida

ANUAL

https://www.facebook.com/horasdavida
https://www.horasdavida.org.br/
https://www.youtube.com/user/HorasdaVidaHDV
https://www.linkedin.com/company/horas-da-vida/
https://www.instagram.com/horasdavida/

