
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Amigo de Valor tem arrecadação recorde 
  

 Mais de R$ 8 milhões serão encaminhados para 36 projetos. A estimativa é de que 
4.000 crianças e adolescentes e famílias em situação de risco sejam atendidas; 

  Em 15 anos, mais de R$100 milhões, em recursos direcionados de IR, já foram 
investidos em cerca de 600 iniciativas 

  
São Paulo, 12 de dezembro de 2017 – O Amigo de Valor, campanha de mobilização social 
promovida pelo Santander entre funcionários e clientes, fechou o período de participação no último 
dia 8/12 com recorde tanto na arrecadação, quanto no número de participantes. Mais de 31 mil 
pessoas e empresas doaram ou destinaram um percentual do IR devido ao projeto, que arrecadou 
R$ 8,3 milhões, 11% a mais do que em 2016 (R$7,4 milhões). 
 
A arrecadação de 2017 será encaminhada para 36 projetos. A estimativa é de que 4.000 crianças, 
adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social sejam atendidas. Em 15 anos, mais 
de R$100 milhões já foram investidos em cerca de 600 iniciativas, beneficiando 46 mil crianças e 
adolescentes atendidos pelo Programa. 
 
Os projetos apoiados atuam em linha com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 
ações que envolvem questões como: acolhimento institucional e familiar; apoio à criança e ao 
adolescente vítima de violência física e/ou psicológica; exploração do trabalho infantil; inclusão do 
deficiente; ações socioeducativas; educação formal e profissionalizante; e combate ao uso de 
álcool e drogas. 
 
Um dos projetos apoiados este ano, o Projeto Renascer, em Palmares (PE), acolhe crianças e 
adolescentes em situação de rua ou afastados judicialmente de suas famílias. Oferece atendimento 
integral de saúde, educação, lazer e alimentação a 86 menores. O responsável pelo projeto, Padre 
Ângelo Vincenti, relata que o apoio financeiro foi fundamental para a continuidade do atendimento. 
“Neste momento de grande dificuldade financeira do País, foi essa doação do Amigo de Valor que 
permitiu a continuidade do serviço de acolhimento. Caso contrário seríamos forçados a interromper 
esse programa. Foi um apoio decisivo para nos permitir superar as dificuldades e continuar esta 
atividade em prol de crianças e adolescentes tão sofridos”, afirmou.  
 
Em Caruaru, também em Pernambuco, o projeto Proteção, realizado pelo Centro de Educação 
Popular Assunção, desenvolve ações voltadas para a proteção e o protagonismo de crianças e 
adolescentes em situação de ameaças ou violações de direitos. São desenvolvidas atividades de 
educação, esporte, cultura e lazer com 236 crianças e adolescentes. Além disso, o projeto promove 
a prevenção e a construção de uma rede de proteção para crianças e adolescentes com direitos 
violados.  
Mais informações sobre o programa e os municípios apoiados podem ser obtidas no site 
www.santander.com.br/amigodevalor 

http://www.santander.com.br/amigodevalor


 

 

 

 

      
 

 

 

 

Relações com a Imprensa  
(11) 3553-0116 / 2623 / 5157 / 7366 /5244 
E-mail: imprensa@santander.com.br 


