
O Idesbre 
realiza projetos 
que transformam 

vidas!

 Transformação 
de vidas

Parceiro:

Rua Graciano Neves, 518, Centro de Vitória.

CONTATOS

 27 3223-7450 

 27 3223-5656

idesbre.org.bridesbre

O Instituto de Desenvolvimento 
Socioeconômico dos Trabalhadores 
de Baixa Renda (Idesbre) foi 
fundado em agosto de 2005, 
pelas/os filiadas/os ao Sindicato 
das Trabalhadoras e Trabalhadores 
em empresas prestadoras de 
serviços de asseio, conservação, 
limpeza pública urbana e privada, 
conservação de áreas verdes, 
aterros sanitários e transbordo e de 
prestação de serviços em portarias 
e recepções no Estado do Espírito 
Santo (Sindilimpe-ES).

A entidade é uma Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP) e tem como objetivo 
prestar assistência às/aos 
trabalhadoras/es de baixa renda, 
por meio de ações, projetos e 
programas sociais.

As iniciativas do Instituto já 
ajudaram milhares de pessoas.

Conheça os trabalhos do Idesbre! 

Parte da diretoria do Idesbre

Saiba como ser um/a 
parceiro/a você também! 



Em parceria com o Sindilimpe-ES, o 
Idesbre oferece atendimento psicológico 
às/aos filiadas/os ao sindicato e seus 
dependentes. Agendamento de consultas 
via WhatsApp: (27) 99761-4481.

O projeto “Educar para Salvar” é 
realizado em Alto Rio Novo com a 
proposta de transformar realidades, 
reduzir desigualdades e oferecer 
melhores oportunidades por meio da 
educação. A ação conta com o apoio do 
Sindilimpe-ES. O projeto oferece aula de 
reforço escolar e recreação dirigida para 
crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. 
Os participantes aprendem atividades 
socioeducativas, de recreação e lazer, 
discutindo temáticas sociais.

O projeto “Bom de Bola, 10 na Escola” 
promove a inclusão social entre 
crianças e adolescentes por meio da 
prática de esporte, contribuindo para 
a diminuição da evasão escolar. 
Participam meninos e meninas de 5 a 
19 anos, que precisam estar 
matriculados na escola. Desde 2008, 
a ação já beneficiou 4 mil pessoas. 
Atualmente, o projeto funciona em 
Barramares, na Região 5 da Grande 
Terra Vermelha, em Vila Velha. 

O Idesbre oferece atendimento jurídico 
na área de direito de família para 
trabalhadoras/os filiadas/os ao 
Sindilimpe-ES. A área do direito de família 
compreende as solicitações de pensão 
alimentícia, divórcio, reconhecimento de 
paternidade, guarda de menores, entre
outras. As ações são para os casos na 
Grande Vitória. O atendimento acontece 
às segundas-feiras na sede do Instituto. 

O Idesbre tem uma parceria com a 
Associação Amor e Vida, que atua 
desde 1995, em Cariacica, atendendo 
a população em situação de 
vulnerabilidade social. Atualmente, o 
projeto acolhe cerca de 50 crianças 
entre 6 e 14 anos, oferecendo oficinas 
pedagógicas, de informática e ações 
de cultura e lazer.

Ao longo de sua história, o Idesbre já 
desenvolveu muitos outros projetos 
vitoriosos! Confira alguns: 

Com atuação na Grande Vitória, foi 
lançado em 2008 e por 5 anos promoveu 
a inclusão sociodigital para cerca de 3 mil 
pessoas, com curso de informática. 

ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO 

EDUCAR PARA SALVAR

BOM DE BOLA

ATENDIMENTO 
COM ADVOGADAS/OS 

PARCERIA

PROJETO CIDADÃO.COM

O projeto desenvolvia ações de educação 
ambiental, com apresentações em escolas, 
exposições e feiras ambientais. Ganhou o 
Prêmio Ecologia, do Instituto Iema, em 2008.

O PELC é uma ação do Governo Federal. 
De 2010-2011, o Idesbre foi parceiro do
projeto e atendeu mais de 3 mil pessoas 
na Grande Vitória, com atividades de
esportes, danças, ginásticas, teatro, 
música, capoeira, entre outras. 

PROJETO DO SABER À AÇÃO

PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER 
DA CIDADE (PELC)

PROJETOS VITORIOSOS 


