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1. PALAVRA DA PRESIDENTE 
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Entendemos que é necessário ao ser humano transcender sua mera individualidade. Devemos nos 
preocupar inteiramente com o outro, pois há um preceito ordenado: “amarmos um ao outro tal qual 
amamos a nós mesmos”. Tudo o que eu gostaria de ter para mim, também quero identicamente para o 
outro. O interesse e a preocupação com o outro devem ser semelhantes ao que se tem por si mesmo.

A Associação Alef Bet se apresenta com uma convicção que sempre supera o “eu” sozinho. Isso signi-
fica, por essência, buscar a solidariedade. Não acreditamos que isso deva ser deixado por conta de 
forças espontâneas, que por si mesmas se solucionarão. Recomendamos a organização intencional na 
questão social, de levar adiante uma ação sistemática para aplicá-la. Devemos implementar políticas 
planejadas segundo tais princípios. Também esperamos que cada indivíduo assuma papéis que lhe 
correspondem, para contribuir na solução dos problemas, participando tanto na formação das políticas 
públicas quanto de sua vida diária.

Por trás de ambas, a ação da comunidade e a ação de cada indivíduo, encontra-se uma ideia básica. 

Todos somos responsáveis por todos.

Sandra Mara de Oliveira
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Como foi o ano de 2019?

Percorremos algumas dimensões do pensamento e 
da ação perante problemas dessa natureza no ano de 
2019. Revivemos preocupações do compromisso com o 
bem-estar do outro e a educação para essa tarefa.

Por meio das oficinas de Prática Coral, com a partici-
pação dos alunos da rede pública municipal de ensino 
fundamental e da comunidade do Centro de Vitória/ES, 
promovemos o evento “Presente para Vitória, Capital do 
Estado do Espírito Santo”, celebração inserida no calen-
dário anual da Semana da Pátria e do aniversário da 
cidade. O evento consiste em apresentações culturais 
em espaços históricos e públicos, resgatando a memória 
cultural urbana na execução de um repertório musical 
inclusivo, que recorda a história e os “heróis” que contri-
buíram para o desenvolvimento do nosso país, expres-
sando um sentimento de gratidão pela nossa nação, 
valorizando os símbolos nacionais, assim como os povos 
que aqui vivem e sua biodiversidade.

A Associação Alef Bet assume seu compromisso com 
a cidade de Vitória, recebendo a concessão de uso 
através de Chamamento Público do Governo do Estado 
do Espírito Santo para a restauração do antigo Hotel 
Majestic, em 1º de novembro de 2019. Tudo isso surge 
com intensidade, pois a primeira constatação é a de ser 
um problema absolutamente de todos nós, portanto, 
negá-lo ou marginalizá-lo seria ausência de solidarie-
dade, o que seria uma falha de extrema gravidade.

Quem aumenta a solidariedade, aumenta a paz. Paz no 
hebraico, “Shalom”, significa: Prosperidade, Saúde, Paz 
e União.

Os DESAFIOS serão originados na “Tsedaká” ou justiça, 
tendo a ideia básica que todo homem é responsável por 
cada membro da comunidade na qual vive; e que não 
faremos só fisicamente, mas, também, na convivência, 
pois, devemos responder às necessidades do outro, que 
estão acima das outras tarefas do Estado. Desse dever 
comum surgem a comunidade humana e o Estado, 
porque quem vive no meio de nós tem uma exigência a 
fazer de nós; se é carente devemos ajudá-lo!
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2. SOBRE
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2.1. História

A cultura judaica tem como um de seus pilares a promoção da justiça social. Em hebraico, Tsedaká, 
palavra derivada do termo Tzadic (Justo), refere-se à realização de atos que tenham como finalidade a 
diminuição das desigualdades sociais. É um chamamento à ação, a olharmos para todos como porta-
dores do bem maior: a vida. E garantir a vida digna de todos é uma responsabilidade de todos. Junto à 
Tsedaká estão dois outros pilares: a Torah (ensino) e a Tefilach (oração). 

Embora seja traduzida muitas vezes como caridade, a Tsedaká extrapola o sentido do assistencialismo, 
uma vez que o seu intuito é o de provocar mudanças no estilo de vida do indivíduo, ao intervir nas 
condições desfavoráveis à vida digna, a fim de que ele possa ser auxiliado a trilhar novos caminhos, 
adotar novas posturas e, consequentemente, viver bem.

A Associação Alef Bet surge baseada nesses valores. Movidos por esse sentimento, os membros da 
primeira Sinagoga Judaica de Vitória, a Casa de Oração Rechovot, escolheram se envolver e estabe-
lecer em meio à comunidade que reside no Centro da capital, local da congregação. Esse grupo foi 
encorpado com os familiares e alguns outros membros da sinagoga, os quais abraçaram a causa e 
mobilizaram-se para fundar a associação em 2016, instrumento para a obediência da Tsedaká. 

Para a comunidade judaica, criar a Associação Alef Bet é uma forma de obediência ao mandamento 
de servir ao próximo, expressa por meio de ações. O envolvimento com a comunidade se dá por meio 
do serviço de assistência de cunho variado, como pedagógico, musical, saúde, alimentação, inclusão 
social e prestação de serviços gratuitos.
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2.2.  Objetivo institucional

A Associação Alef Bet é uma organização social sem fins 
lucrativos que proporciona ações socioeducativas que 
estimulam a convivência e fortalecimentos de vínculos 
para crianças e adolescentes das comunidades do 
Centro de Vitória e seu entorno.

A instituição integra a rede socioassistencial da capital 
do Estado do Espírito Santo com atividades socioedu-
cativas em diversas oficinas, desenvolvendo o senti-
mento de pertencimento à sociedade e de identidade 
social, incentivando a socialização, contribuindo assim 
no fortalecimento do vínculo familiar e comunitário 
com foco na garantia de direitos.

2.3. Missão

Estimular a transformação social e o desenvolvimento 
pessoal oportunizando espaço de reflexão e orientação 
para que as escolhas sejam instrumentos transforma-
dores no processo de construção.

2.4. Princípios

Ter um CORAÇÃO AGRADECIDO ao Criador que nos leva a 
dar generosamente, pois recebemos gratuitamente.

JUSTIÇA SOCIAL (Tsedaká) - Garantia de acesso aos 
direitos e às políticas públicas.

IGUALDADE - Promover a aproximação de todos sem 
distinção de sexo, cor, raça e religião. 
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INTRODUÇÃO AO SÍMBOLO

Assim como o carpinteiro usa ferramentas para cons-
truir uma casa, nós nos inspiramos nas letras hebraicas, 
para compartilhar esperança e amor aos pobres e neces-
sitados.

O amor permite ao mundo saber que há um Criador 
que possui um olho que vê, um ouvido que escuta 
nosso clamor, com intenção de nos abençoar. As letras 
hebraicas sustentam o tampo da mesa que são da direita 
para a esquerda: AYN (significa Associação), ALEF e o 
BET (são as primeiras letras do alfabeto hebraico).

TAMPO DA MESA

O tampo posto sobre as letras hebraicas fala das duas 
faces largas da caixa de ressonância dos instrumentos 
de cordas. Portanto, o tampo é útil para reverberar as 
ondas sonoras e assim transmitir o som que desejamos. 

PÃO

O pão é um alimento universal, necessidade básica de 
todos, sendo nossa responsabilidade garantir o acesso 
àqueles que dele necessitam.
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3. CERTIFICAÇÕES
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A Associação Alef Bet alcançou as seguintes 
certificações por meio de seus trabalhos nos 
últimos quatro anos: 

1. Registro no Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente de Vitória - CONCAV 
Registro Nº 099/2019; 

2. Inscrição no Conselho Municipal de Assis-
tência Social - COMASV, Inscrição Nº 052/2019; 

3. Título de utilidade pública municipal de 
Vitória/ES, Lei 9.513 em 14 de maio de 2019; 

4. Associação cadastrada no CNEAS - Cadastro 
Nacional de Entidades de Assistência Social. 

5. Título de utilidade pública estadual do Espírito 
Santo, Lei 11.100 em 10 de janeiro de 2020; 

6. Certificado de Registro no Conselho Estadual 
de Cultura, Registro Nº 03/2019; 
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4. ÁREA DE ATUAÇÃO & PROGRAMAS
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Escolhemos o Centro de Vitória e seu entorno como foco de atuação. Desenvolver o potencial de 
pessoas é uma forma de revitalizar uma região, ao despertar senso crítico e o senso de pertencimento.

Atendemos as comunidades por meio de quatro núcleos, nossos agregadores de atividades.

• Núcleo de Assistência Social 
• Núcleo Artístico e Pedagógico
• Núcleo de Música
• Núcleo Cultural da Memória Judaica

Os núcleos possuem foco específico, no entanto, trabalham de forma integrada. Eles são as portas 
de entrada para qualquer pessoa envolver-se com a Alef Bet, sem restrição de idade, escolaridade, 
gênero, cor, raça e religião.

Os núcleos são geridos por uma equipe técnica. São profissionais habilitados para atuar na função 
de gerenciamento de todas as atividades. Legalmente, é exigida a presença de um assistente social, 
pedagogo e psicólogo. As demais funções são preenchidas de acordo com necessidade estrutural da 
Alef Bet.

• Gerente de projetos
• Coordenador(a) técnico(a)
• Assistente administrativo(a)
• Assistente social
• Pedagogo(a)
• Psicólogo(a)

Assim, conhecemos de perto as pessoas, suas necessidades e potencialidades. Veja como atuamos em 
cada núcleo.
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4.1 NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Nossa motivação é a busca na comunidade por famílias que precisam de assistência e garantia de 
direitos. As atividades da Alef Bet são ferramentas que auxiliam na integração da sociedade. 

A família é a instância mediadora da relação indivíduos e sociedade, potencializando-a com ações que 
impactam socialmente, por meio de ações formativas, informativas e preventivas.

As ferramentas de trabalho do Serviço Social na entidade buscam integrar a pessoa, por isso, a asso-
ciação trabalha em parceria com outras para suprir todas as necessidades do assistido. 

As parcerias ocorrem também na Rede Socioassistencial, um conjunto de serviços, programas, projetos 
e benefícios que compõem o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e são prestados diretamente 
ao cidadão ou por meio de convênios com organizações sem fins lucrativos. 

Internamente, o Núcleo de Assistência Social, em um ciclo virtuoso, é auxiliado pelo núcleos Artístico e 
Pedagócio e pelo Núcleo de Música. Assim, é capaz de identificar e chegar às pessoas que necessitam 
de auxílio. 

O Núcleo de Assistência Social atua em três movimentos: 

FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE: 

Treinamento e formação continuada da equipe para atender as necessidades dos assistidos. 

AÇÕES COM A COMUNIDADE :

Após o preparo interno, é a ação em campo, identificando famílias e pessoas. 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  E COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL:

São as relações com órgãos público e privados e com a própria Rede Socioassistencial para apoiar, 
fomentar, ampliar e/ou fortalecer ações da Alef Bet e vice-versa. 

Algumas de nossas ações: 
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• Participação em reunião com lideranças comunitárias 

• Buscar apoio do programa Mesa Brasil para apoio às 
famílias e a instituição para futuras ações com as 
famílias

• Inserção institucional no Conselho Municipal de Assis-
tência Social (COMASV)

• Reforçar parceria em articulação com o Programa de 
Proteção e Defesa do Consumidor, o  PROCON Muni-
cipal, em função dos eventos que são resultados das 
ações anuais

• Realização do Senso do Sistema Único da Assistência 
Social 2019 (Senso SUAS);

• Representação institucional nas reuniões da rede 
socioassistencial

• Cadastramento da Associação Alef Bet no Cadastro 
Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS)

• Produção de Projetos para pleitear editais da Secre-
taria de Cultura do Estado do Espírito Santo (SECULT) 

FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE

• Encontro formativo com voluntários da Associação

• Participação em reuniões com a Diretoria, Conselho 
Administrativo, Equipe de Gerência de Projetos e 
Equipe Técnica para socialização de informações

AÇÕES COM  A COMUNIDADE

• Participação no café com a comunidade Piedade

• Oficinas realizadas pela Equipe Técnica e voluntários 
no Albergue para Migrantes, em Vitória

• Evento: Comemoração mês da Família

• Primeira roda de conversa de mulheres atendidas pela 
Associação Alef Bet

• Participação da reunião com pais de crianças e 
adolescentes para apresentação das atividades da 
Associação Alef Bet

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  E
COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL

• Participaçãonas reuniões mensais ordinárias abertas 
ao público do Conselho da Criança e do Adolescente 
(CONCAV) e Conselho Municipal de Assistência 
Social (COMASV) realizadas na Casa dos Conselhos 
em Vitória
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Resultados

O trabalho do Serviço Social complementou algumas 
ações já bem consolidadas ao longo dos três anos iniciais 
de trabalho, na busca de reforçar as relações institu-
cionais e parcerias apoiadoras em nossas ações como 
atendimento a comunidade com orientação e encami-
nhamentos sociais, aproximação com a rede de atenção 
socioassistencial e participação com a parceria institu-
cional de oficinas em outras instituições.

O Núcleo de Assistência Social em Números:

55  atendimentos individuais

22  grupos de trabalho com as famílias

3  visitas domiciliares

27  cestas básicas distribuídas de janeiro a novembro

1  representação institucional

7  visitas institucionais
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4.2 NÚCLEO ARTÍSTICO & PEDAGÓGICO
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Chamamos de “Oficinas temáticas” as atividades realizadas neste núcleo. Como o nome já sugere, as 
oficinas surgem com a necessidade de contribuir e complementar a formação humana, social e artís-
tica de crianças e adolescentes em situação de risco social, visando formar cidadãos críticos e solidá-
rios, capazes de transformar a própria realidade em que vivem por meio de ações sustentáveis. 

O objetivo principal é envolver membros da comunidade de todas as faixas etárias, criando uma expe-
riência intergeracional, bem como estudantes atendidos pela rede pública municipal de Vitória inte-
grantes da Educação Integral com Jornada Ampliadada da região Centro, em atividades práticas cole-
tivas; que desenvolvam o respeito às diferenças, desperte habilidades manuais e, principalmente, 
construa práticas sociais que favoreçam o cuidado e a preservação do meio ambiente.
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O Manguezal,  um Ecossistema onde  

o rio e o mar se encontram

Possibilita conhecer a importância do manguezal para 

o meio ambiente; identificar o manguezal como um 

ecossistema que está repleto de vidas que precisam de 

proteção e cuidado, e realizar atividades artesanais que 

coloquem em prática o conhecimento e proporcione o 

desenvolvimento de habilidades artísticas. Desperta 

o prazer pela leitura, amplia o universo informacional, 

artístico e cultural de crianças e de adolescentes, contri-

buindo para a formação de valores que proporcionem 

uma melhor convivência social.

Nossas Mãos Podem Transformar o Mundo

Contribui com a aquisição de conhecimentos sobre a 

preservação do meio ambiente e o cuidado com o espaço 

em que vivemos, visando refletir ações que melhorem a 

relação entre o homem e o meio ambiente, desenvol-

vendo artesanato com materiais recicláveis.
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Resultados

Observamos que o universo informacional, artístico e 
cultural das crianças atendidas foram ampliados, tendo 
em vista que foi proporcionado acesso a novos conhe-
cimentos para o desenvolvimento de cidadãos críticos 
e participativos que contribuam na construção de uma 
sociedade mais justa, solidária e conscientes com a 
preservação do meio ambiente.  

As Oficinas Temáticas em números:

80 Oficinas Temáticas

2 Histórias Cantadas

6 edições das Histórias Cantadas

3 professores voluntários

5 assistentes voluntários

3 unidades de ensino da Educação Integral com Jornada 
Ampliada atendidas

120 crianças atendidas* 

* Número fixo de crianças que foram 

atendidas em diferentes atividades.
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4.3 NÚCLEO DE MÚSICA
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A música também é uma das ferramentas de transformação social. 

Por meio da educação musical para crianças e adolescentes entre 4 e 15 anos, o Programa de Música 
da Associação Alef Bet visa trazer qualidade de vida, desenvolvimento cultural e artístico para os seus 
participantes ao promover e divulgar o saber musical e outras funções socioeducativas.

Promovemos a cidadania, a sensibilidade, a autoestima e a responsabilidade através de valores como 
amor à pátria, respeito, paz, família, amizade, tolerância, solidariedade e responsabilidade com o meio 
ambiente.

Realizar ações para que mudanças significativas e duradouras aconteçam de dentro para fora, possi-
bilitando uma vida melhor para nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos.
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Foram oferecidas oficinas dos seguintes instrumentos:

• 	Violão	

• 	Teclado

• Trompete 

• Flauta	doce

• Percussão

O violão é o instrumento mais procurado, seguido por 
teclado, flauta doce, percussão e trompete. 

O público são os alunos das escolas da região e da comu-
nidade, com oficinas de musicalização, de instrumentos 
musicais e da prática coral.

EVENTOS

O Núcleo de Música realiza dois eventos no ano, que 
reúnem os alunos assistidos pela Educação Integral 
com Jornada Ampliada de Vitória e da comunidade. As 
apresentações oportunizam a todos os participantes, 
experienciando um momento de protagonismo no palco 
apresentando-se junto com músicos já experientes.

Em seu terceiro ano de apresentação, os eventos são:
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Presente para Vitória, 
 capital do Estado do Espírito Santo

Por meio das oficinas de Prática Coral, com a participação 
de 170 alunos da rede pública municipal e da comunidade 
do Centro de Vitória, promovemos o evento “Presente 
para Vitória capital do Estado do Espírito Santo”, cele-
bração inserida no calendário anual da Semana da Pátria 
e do aniversário da cidade. Realizado na Escadaria São 
Diogo – Praça Costa Pereira em Vitória ES.

O evento consiste em apresentações culturais em 
espaços históricos e públicos, resgatando a memória 
cultural urbana na execução de um repertório musical 
inclusivo, que recorda a nossa história e os “heróis” que 
contribuíram para o desenvolvimento do nosso país; 
expressando um sentimento de gratidão pela nossa 
nação, valorizando os símbolos nacionais, assim como 
os povos que aqui viveram e sua biodiversidade.
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Ruído das Águas que correm

O evento “Ruído das águas que correm” surgiu com olhar 
atento e demorado em duas fontes que ainda correm do 
parque da Fonte Grande no coração de Vitória capital 
do Estado do ES. Admiramos, contemplamos as águas 
correndo como vozes que não cessam de clamar.

“Ruído das águas que correm” tem como objetivo funda-
mentar sua repercussão com o som legítimo tendo a justiça 
como base. O ruído não pode ser mais uma designação 
genérica e isolada de todos os efeitos que perturbam 
ou impedem uma transmissão clara das necessidades 
do homem. Assim como na composição de um corpo é 
necessário unir forças para que os órgãos funcionem 
harmoniosamente; a Associação Alef Bet criou vínculos 
com a Orquestra de Cordas da FAFI – Escola Técnica de 
Dança, Teatro e Música – Órgão municipal para propagar 
uma notícia urgente, pertencente à vida.
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O Programa de Música em números:

38 Matriculados* 

49 Matrículas

16 Desistentes

21 Conclusões

12 Trocas de modalidade instrumental

1 Coordenador de curso

1 Professor contratado

5 Professores voluntários 

1 Assistente voluntário

2  Eventos

330  Alunos na Prática Coral (escolas + comunidade)

*alguns alunos se matricularam em mais de 1 modalidade instrumental

Resultados

Conseguimos por meio do núcleo oferecer oficinas de 
música onde os participantes. Com as oficinas, os alunos 
podem ter acesso, simultaneamente, a uma educação 
cultural musical, bem como, num futuro próximo, fazer 
da música uma opção de renda. 

Quanto aos eventos, as parcerias com a banda do 38º 
BI, a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e 
a Escola Técnica Municipal de Teatro Dança e Música 
(Fafi), mostram a possibilidade de ofertar à comunidade 
eventos culturais gratuitos.
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4.4 NÚCLEO CULTURAL DA MEMÓRIA JUDAICA
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A memória é um bem coletivo que envolve a pessoa. Compartilhá-la é uma forma de preservar 
a identidade de um grupo. Nesse sentido, queremos resgatar a memória da herança judaica como 
parte integrante da construção do Espírito Santo, constituindo a história local dessa comunidade.   
 
A palavra memória denota significado de conservação de uma lembrança. É a capacidade humana para 
reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda total. O Núcleo da Memória Judaica é uma ação 
de preservá-la e, potencialmente, um local de referência para os estudos, escrita e reescrita da história 
dos judeus no Espírito Santo, voltado para a comunidade e aos pesquisadores interessados no assunto. 
 
Assim, começam as descobertas de que existe um povo em conformidade com o retorno das raízes 
judaicas através de ações e pesquisas. A importância da sustentabilidade dessa riqueza cultural 
como patrimônio autêntico que habitou neste Estado e, sobretudo, da sobrevivência, que denota em 
reconhecer e sopesar as diversidades de seus costumes e de suas tradições, transmitidos através 
da ancestralidade, consciente do seu pertencimento relativo à formação de um ser humano total. 
 
O Programa Dechová — lê-se: derrôva, que significa um gênero musical com a formação de sopros e 
percussão — nos inspira para propor as atividades culturais e coletivas, com nuances da arte na cons-
trução e expressão histórica de um povo, na sua diversidade cultural e interdisciplinar, na sua plena 
expressão comportamental e no modo de viver e se manifestar.
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5. EXPANSÃO: CASA AYALON



3332•

A Alef Bet chegou em 2019 com um grande desafio de expansão: para ampliar os programas dos núcleos 
faz-se necessário um espaço maior. Tendo em vista essa necessidade, conseguiu com o Estado do 
Espírito Santo a concessão de uso do prédio do antigo Hotel Majestic. A cerimônia de assinatura ocorreu 
em primeiro de novembro de 2019.  

As contrapartidas da Alef Bet para o uso serão obras de infraestrutura de engenharia civil, reformas e 
restauro no edifício e a realização das atividades culturais, tendo prazos legais para o cumprimento. 

O direito de uso do antigo Majestic será por 15 anos, podendo ser prorrogado, e faz parte da visão de 
melhorias da Alef Bet para o Centro de Vitória. A primeira experiência foi o restauro da casa de Oração 
Rechovot, pertencendo ao Sr. José Jacob Saade. Atualmente é a sede da comunidade judaica Beit 
Tefilah Rechovot, adquirida em 2013 e amplamente restaurada. 

O antigo Hotel Majestic se tornará Casa Ayalon. Para isso, existe a necessidade de ampliar a equipe 
técnica de apoio a todos os núcleos.
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EQUIPE TÉCNICA

• Gerente de projetos
• Coordenador técnico
• Assistente administrativo
• Supervisor musical
• Marketing
• Captador de recursos
• Assistente social
• Pedagogo
• Psicólogo
• Nutricionista

5.1. Metas do Programa Dechová

Núcleo de Assistência Social

• Formação continuada da equipe
• Ações com a comunidade
• Participação nas ações com a rede socioas-

sistencial

Núcleo Artístico e pedagógico

• Oficinas temáticas
• Oficinas temáticas
• Artesanato
• Contação de História
• Pintura
• Balé
• Dança
• Expressão corporal
• Iniciação teatral
• Sapateado
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• Jazz
• Informática básica 
• Informática aplicada à música

Núcleo de Música
• Musicalização Infantil
• Flauta Doce
• Ukulelê
• Violão
• Percussão
• Teclado
• Piano
• Prática Coral
• Teoria Musical
• Prática de Conjunto
• Violino
• Viola de Arco
• Violoncelo
• Contrabaixo acústico
• Flauta Transversal
• Clarinete
• Saxofone
• Trompete
• Trombone
• Bombardino
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5.2.	 Metas	financeiras

Para as obras da Casa, nossa meta financeira é 
estimada no valor de R$ 3,5 milhões de Reais

Os orçamentos e definições do projeto como um 
todo estão em processo, e visam suprir as seguintes 
necessidades:

• Projetos Arquitetônico, Elétrico, Hidrosanitário 
e Estrutural

• Contratação de empresas
• Contratação de pessoal
• Materiais para a obra
• Mobiliário

5.3. Projeto Hotel Majestic

Resumo de ambientes e áreas:
Área total de construção: 1.500,41 m2

1º pavimento: 91,75 m2
- Café
- Cozinha Escola
- Despensa
- Lavabo

2º pavimento: 498,31 m2
- Recepção
- Auditório 112 lugares - Sala oficinas 1
- Sala oficinas 2
- Sala administrativa
- Sede A. Alef Bet
- Sala atendimento 1
- Sala atendimento 2
- Sala atendimento 3

CENTRO CULTURAL ALEF BET | PROPOSTA DE OCUPAÇÃO PLENA | V.2

1º PAVIMENTO

Elev.

Café

Cozinha
Cisterna

Despensa

W.C.

RESUMO DE AMBIENTES E ÁREAS:

Área total de construção: 1.500,41 m²

1º PAVIMENTO: 91,75 m²
- Café
- Cozinha
- Despensa
- Lavabo

2º PAVIMENTO: 498,31 m²
- Recepção
- Auditório 112 lugares
- Sala 1
- Sala 2
- Sala 3
- Sala administra�va
- Sede A. Alef Bet
- Sala atendimento 1
- Sala atendimento 2
- Sala monitoramento
- Copa / apoio
- Depósito
- DML
- W.C.s

3º PAVIMENTO: 515,50 m²
- Biblioteca
- Vídeo
- Informá�ca
- Sala 4
- Sala 5
- Sala 6
- Sala 7
- Depósito
- Terraço jardim / Anfiteatro
- DML
- W.C.s

4º PAVIMENTO: 394,84 m²
- Auditório 119 lugares
- Sala 8
- Sala 9
- Sala 10
- Sala 11
- Lavabos
- W.C.s

1º Pavimento

- Sala atend. coletivo
- Copa / apoio
- Depósito
- DML
- W.C.s

3º pavimento: 515,50 m2
- Biblioteca
- Vídeo
- Informática
- Dança 1
- Dança 2
- Fotografia

- Artesanato
- Depósito
- Terraço jardim / Anfiteatro - DML
- W.C.s

4º pavimento: 394,84 m2
- Auditório 119 lugares - Sala música 1
- Sala música 2
- Sala música 3
- Sala música 4 - Lavabos
- W.C.s
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2º Pavimento

CENTRO CULTURAL ALEF BET | PROPOSTA DE OCUPAÇÃO PLENA | V.2

2º PAVIMENTO

Elev.

Sala 3 Recepção

Auditório 112 lugares

Copa / apoio
W.C.

W.C. W.C.

W.C.

Lav.
Sede
A. Alef Bet

Circulação

Circulação

Sala adm.

Dep.

W.C. W.C.

DML

Dep.
Sala 2

Sala atend. 1

Sala atend. 2

Sala monit.

Sala 1
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CENTRO CULTURAL ALEF BET | PROPOSTA DE OCUPAÇÃO PLENA | V.2

3º PAVIMENTO

Biblioteca

Circulação

Sala 7

Terraço jardim

Anfiteatro

Vídeo

Informá�ca

Vazio

Sala 4 Sala 5 Sala 6

Depósito

Elev. DML W.C. W.C.

3º Pavimento
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Vazio

CENTRO CULTURAL ALEF BET | PROPOSTA DE OCUPAÇÃO PLENA | V.2

4º PAVIMENTO

Elev.

Auditório
119 lugares

Sala 11

Almoxarifado

Sala 10

Sala 9

Circulação

Sala 8 Lav.

W.C.

Lav.

W.C.

W.C. W.C.

Vazio

4º Pavimento
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6. MANTENEDORES & VOLUNTÁRIOS
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6.1. MANTENEDORES & APOIADORES

6.1.1.  Mantenedor Associado

Se você, pessoa física ou jurídica, quiser apoiar finan-

ceiramente a Alef Bet, pode tornar-se um mantenedor 

associado, contribuindo mensalmente com a instituição. 

Entre em contato com a nossa secretaria, onde será feito 

o seu cadastro e obter informações extras.

6.1.2. Apoiador  

Para apoios financeiros esporádicos, você pode fazer 

sua doação através de nossas contas bancárias ou do 

PicPay e Mercado Pago.

6.2. EVENTOS

6.2.1.  Patrocinador

Caso tenha interesse em apoiar algum de nossos 

eventos, entre em contato conosco para conversarmos 

sobre as cotas de patrocínio e os retornos institucionais.

6.2.2.  Apoio

Se o seu interesse for colaborar com a estrutura de um 

de nossos eventos com prestação de serviços, converse 

conosco sobre como realizar este apoio.

6.2.3. Apoio institucional 

Se você representa alguma outra instituição ou órgão 
governamental e tem interesse em desenvolver alguma 
parceria, será um prazer agendar uma reunião.

6.3. COMO SER UM VOLUNTÁRIO?

Para voluntariar-se em algum de nossos núcleos, convi-
damos a entrar em contato conosco para uma entre-
vista. 

Dependendo da atividade, será requerida formação 
específica e/ou experiência comprovada. Atuaremos de 
acordo com a Lei do Voluntariado. 

6.4. COMO APOIAR PONTUALMENTE? 

Caso você interessa em voluntariar-se em somente 
alguma atividade ou evento específico, será muito 
bem-vindo.

Entre em contato conosco para agendarmos uma 
entrevista.
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7. DRE & PARECER CONTÁBIL



4342•Roberto Schulze
Contador CRC 006880/ES

Sandra Mara de Oliveira
Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ASSOCIAÇÃO ALEF BET, CNPJ: 24.784.298/0001-36 
(Em reais)

Em 31 de Dezembro de 2019

Receitas Ordinárias 149.484,07
Receitas com Eventos 9.061,99 
Outras Receitas 332,66 
Receitas com Gratuidades 85.410,27 

(-) Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício 42.997,33
(-) Benefício a Pessoal com Vínculo Empregatício 868,44
(-) Encargos Sociais 15.777,72
(-) Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício 2.142,86
Total de Despesas com Recursos Humanos 61.786,35

(-) Despesas com Serviços de Terceiros 13.367,92
(-) Despesas com Materiais 1.883,29
(-) Despesas com Comunicações 1.974,60
(-) Despesas com Manutenção da Infraestrutura 17.088,35
(-) Outras Despesas Administrativas 20.304,56
(-) Despesas Tributárias 277,56
Total de Despesas Administrativas 54.896,28

(-) Despesas com Eventos 33.326,03
Despesas com Eventos 33.326,03

(-) Despesas Extraordinárias 5.101,46
Despesas Extraordinárias 5.101,46

(-) Depreciação e Amortização do Patrimônio 7.525,90
Total de Depreciação e Amortização do Patrimônio 7.525,90

(-) Despesas com Gratuidades 85.410,27
Total de Despesas com Gratuidades 85.410,27

Receitas Financeiras 0,00
(-) Despesas Financeiras 753,04

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (4.510,34) 
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alefbet.org.br


