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INSTITUTO PONTE CONQUISTA O PRÊMIO NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA DE BOAS PRÁTICAS DO 3º SETOR
O Instituto Ponte foi reconhecido na 2a Edição do Prêmio
Nacional de Transparência e Boas Práticas de Gestão do
3o Setor - ENATS de 2018. A iniciativa tem como objetivo,
reconhecer e divulgar boas práticas de gestão de organizações
sem ﬁns lucrativos em relação a transparência. Apenas quatro
instituições do Brasil foram premiadas, na categoria pequeno
porte, na solenidade que ocorreu em Belo Horizonte no dia
18 de junho, e marca uma importante conquista
para o Instituto Ponte.

Bartira Almeida junto com outros representantes das institutições premiadas na solenidade.

Prêmio recebido pelo Instituto Ponte
na 2a edição do Prêmio Nacional de
Transparência e Boas Práticas de Gestão
do 3o setor.

NOVO PROCESSO SELETIVO DO INSTITUTO PONTE

Pode arredondar!

O Instituto Ponte abriu um novo processo com o objetivo de
selecionar novos alunos para o Programa Primeira Chance.
As inscrições, a aplicação das provas e entrevistas, ocorreram
durante os meses de maio e junho.

O movimento arredondar chegou em solo capixaba em abril,
buscando fazer a diferença através dos centavos de troco que
são arredondados nos caixas dos supermercados Extraplus.
A rede Burger King também aderiu ao movimento e já está
arredondando o troco do cliente interessado em ser coautor de
muitas histórias de transformação.

Andreia Nunes, Bartira Almeida, Patricia Chieppe, Natália Verzola, Ana Barros
e Vânia Goulart junto com alguns dos candidatos da seleção do Primeira Chance.

Conﬁra nosso Relatório de Atividades de 2017.
O Relatório Anual de 2017 do Instituto Ponte está disponível
em nosso site. Nele há os principais destaques, melhores
momentos e os resultados da nossa feliz jornada no último ano.
Acesse www.institutoponte.org.br/relatorios/ e boa leitura!

Para apoiar o Instituto Ponte é só ir a algum destes estabelecimentos e no ﬁnal da sua compra, dizer: PODE ARREDONDAR!
Sua empresa também pode fazer parte desse movimento
simples, mas transformador. Entre em contato através do nosso
site e seja uma Ponte também.

Faça parte do Instituto Ponte e contribua com o futuro. Acesse www.institutoponte.org.br/contribua
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UM BOM ALUNO
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Eles são acima da média!
Nossos alunos deram um
show no primeiro trimestre
nas escolas particulares onde
são bolsistas. Muitos deles
são destaques e possuem a
média maior que a da turma
onde estudam. Resultados
que mostram que uma única
oportunidade, pode trazer
grandes transformações.
A média dos atuais 56 alunos
bolsistas do Instituto Ponte é
de:
CE Leonardo da Vinci (6 bolsistas), Escola São Domingos (5 bolsistas), CE Charles Darwin (5 bolsistas), CE Primeiro Mundo (6 bolsistas), Colégio
Marista (3 bolsistas), Colégio Salesiano (4 bolsistas), Escola Múltipla (4 bolsistas), Escola Monteiro (6 bolsistas), Escola Crescer (3 bolsistas),
Colégio Sagrado Coração de Maria (1 bolsista), Escola da Ilha (3 bolsistas), CE UP (6 bolsistas), Rede Alternativo (2 bolsistas), Agostiniano (1
bolsista), IFES-Vitória (2 bolsistas).

Instituto Ponte por aí

8,7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO:
01/01/2018 a 31/03/2018

O Instituto Ponte participou de alguns eventos importantes nesse
trimestre, como a convenção de vendas da Benevix em abril, e do
encontro da CDL Jovem e IBEF Hour em maio. A equipe e os alunos
puderam apresentar os projetos, os resultados e compartilhar
histórias nestes espaços, fortalecendo a imagem do instituto.
Você pode apoiar o IP convidando-nos para participar de eventos
da sua empresa. São minutos como estes que impactam pessoas e
ampliam nossas Pontes.

Alunos e funcionários da Benevix no evento
interno da empresa em abril/2018.

PATROCINADORES COTA OURO

Caio Ribeiro contando um pouco da sua
história no encontro da CDL Jovem em
maio/2018.

PATROCINADORES COTA PRATA

ESCOLAS PARCEIRAS

APOIADORES DE BONS ALUNOS

APOIADORES

PATROCINADORES COTA BRONZE
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