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Das Finalidades 
Estatutárias da LBV
(Cap. III, Dos Fins)

Artigo 3o 
(...)

VIII – editar, publicar, divulgar e promover obras relativas à 
educação, à cultura, ao esporte, ao meio ambiente, à arte, 
à ciência, às letras, ao ecumenismo, que se enquadrem nas 
diretrizes antissectárias, fraternais, universalistas e solidárias da 
LBV, para o aprimoramento humano, social, mental, intelectual, 
moral e espiritual do povo em geral;

IX – propagar ecumenicamente a Campanha da Boa Vontade 
pelo bem comum, divulgando, por mídia escrita ou eletrônica, 
os preceitos da Moral Cristã, para que a convivência entre as 
criaturas humanas seja sempre orientada pelo Amor Fraterno 
do Novo Mandamento de Jesus: “Amai-vos como Eu vos 
amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus 
discípulos”;

(...)

XII – promover a educação ecológica, proteger e defender 
o meio ambiente, fonte de todas as riquezas, impedindo 

atividades que ocasionem problemas de degradação ambiental, 
as quais podem comprometer os recursos naturais, pondo em 
risco as condições da vida e o futuro do planeta;

XIII – implementar e desenvolver ações que promovam a 
educação religiosa ecumênica, moral e cívica;

XIV – contribuir para a inclusão social de pessoas excluídas;

XV – apoiar instituições com objetivos afins, integradas à Rede 
Sociedade Solidária, articulada pela Legião da Boa Vontade, com 
o propósito de promover, na forma de parceria, assessoramento 
ou recurso financeiro, a realização de atividades, podendo, para 
isso, manter convênios ou intercâmbios educacionais, culturais, 
beneficentes e informativos;

XVI – divulgar e defender, pelos meios de comunicação (rádio, 
tv, internet, jornais, revistas etc.), os direitos humanos e sociais, 
promovidos pelos programas e pelas campanhas da LBV, e 
fomentar o entendimento entre os seres humanos, contribuindo 
para a formação da cidadania ecumênica;

(...)

§ 4o – A LBV prestará contas à sociedade dos programas, projetos 
e campanhas que desenvolve, fundamentada em sua filosofia 
ecumênica, fazendo uso de todos os meios de comunicação 
social e educativa disponíveis, próprios ou de terceiros, tais como: 
rádio, televisão, internet, imprensa escrita e falada e outros.
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“(...) O Espírito tem lugar preponderante na nossa lide. Entretanto, na preparação de 
jovens e adultos para a subsistência neste mundo material de tecnologia jamais vista 
— e, paradoxalmente nos dias de hoje, tão instável para os que labutam pelo futuro 
próprio —, devemos levar na mais alta consideração que os educandos têm de ser com 
eficiência qualificados para a exigente demanda do acirrado mercado atual de trabalho. 
E mais: de tal maneira que não persigam um caminho em que a profissão para a qual 
se aprontaram não mais exista ao fim do curso. É essencial, pois, receberem formação 
eficaz para que sejam arrojados, empreendedores, de modo que possam suplantar 
os acontecimentos supervenientes que, a qualquer instante, desafiam a sociedade, 
assustando multidões.

“De nada adiantarão, portanto — digamos para argumentar —, planejamentos audaciosos 
se não houver quem tenha sido devidamente instruído para desenvolvê-los.

“Por essa razão, urge ensinar a todos o significado da Cidadania do Espírito, sem o que conviver 
em sociedade será capenga. E isso só será corrigível com a promoção de uma consciência mais 
elevada, educando os povos integralmente, a partir dos princípios do Amor, da Cooperação, do 
Entendimento, da Verdade e da Justiça. (...)”

Reflexão 

Agenda global solidária
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Promover Desenvolvimento Social, Solidário e Sustentável, Educação 
e Cultura, Arte e Esporte, com Espiritualidade Ecumênica, para que 
haja Consciência Socioambiental, Alimentação, Segurança, Saúde 
e Trabalho para todos, no despertar do Cidadão Planetário.

Missão



A Legião da Boa Vontade (LBV) é uma associação civil de direito 
privado, beneficente e filantrópica, sem fins econômicos, de caráter 
educacional, cultural e de assistência social. 

Antes mesmo de ser oficialmente fundada, em 1o de janeiro de 1950 
— Dia da Paz e da Confraternização Universal —, a LBV já existia como 
ideia e movimento ecumênico. Por meio do programa radiofônico 
Hora da Boa Vontade, iniciado meses antes (em 4 de março de 
1949), na Rádio Globo do Rio de Janeiro/RJ, o radialista, jornalista e 
poeta brasileiro Alziro Zarur (1914-1979), fundador da Instituição, já 
apresentava o propósito vanguardeiro da Entidade de trabalhar pelo 
fim da miséria social, moral e espiritual dos povos, “por um Brasil 
melhor e por uma humanidade mais feliz”. 

O diretor-presidente da LBV, o jornalista, radialista e escritor José 
de Paiva Netto, deu continuidade a esse importante trabalho, 
expandindo as ações da Instituição e tornando a Comunicação 
Social o principal agente impulsionador para o cumprimento das 
finalidades estatutárias e da missão da LBV. 

Produção de Conteúdo socialmente responsável
Nesse sentido, Paiva Netto criou a Super Rede Boa Vontade de 
Comunicação (Super RBV), composta por centenas de emissoras de 
rádio e de televisão, mídia impressa e canais na internet, fortalecendo 

Apresentação
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ainda mais o papel social da mídia, ao levar 
informação e possibilitar o desenvolvimento 
de pessoas e de comunidades, a fim de gerar 
soluções aos problemas enfrentados pelos 
seres humanos, incentivar a interação e 
impactar positivamente a sociedade. 

Com os avanços tecnológicos, a convergência e 
a integração dos novos meios de comunicação, 
as possibilidades de produção de conteúdo de 
forma colaborativa também foram ampliadas. 
As mídias e as redes sociais destacam-se nesse 
contexto, bem como diversas ferramentas de 
marketing que a LBV utiliza de forma planejada 
e integrada, além de ações de relacionamento 
institucional feitas em rede e em parceria com 
os três setores da sociedade (público, privado 
e sociedade civil). 

Todos os conteúdos produzidos pela 
Comunicação da LBV visam contribuir para 
a universalização dos direitos sociais, a 
promoção da Cidadania e da Cultura de Paz, 
o fomento das transformações sociais e a 
proteção e o empoderamento da família, da 
maternidade, da infância, da adolescência, 
da juventude e dos idosos. Para tanto, são 
veiculadas entrevistas com profissionais 

capacitados, é feita a divulgação de campanhas 
preventivas e por meio de reportagens e debates 
são transmitidas informações de utilidade 
pública, além da realização e da cobertura 
de eventos e a discussão de temas relevantes 
para as populações. Ao todo,  somente em 
2018, foram 8.164 horas e 24.937 inserções 
dedicadas às campanhas sociais apoiadas.

Também nesse período, 3.675 especialistas 
de universidades, de conselhos de direitos, de 
órgãos governamentais, de entidades de classe, 
de institutos de pesquisa e de fundações e 
organizações da sociedade civil participaram 
de iniciativas da Super Rede Boa Vontade de 
Comunicação e compartilharam suas experiências 
nos seguintes temas: Assistência Social, Educação, 
Saúde, Esporte, Trabalho, Arte e Cultura, Cidadania 
Ecumênica, Meio Ambiente, Acessibilidade, 
Direitos Humanos, Utilidade Pública, Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Sustentabilidade. 

A atuação social e educativa da LBV é a prova do 
serviço de qualidade, solidário e socialmente 
responsável que ela desenvolve, com o apoio, 
o engajamento e o comprometimento de 
profissionais, de técnicos e de voluntários com 
a causa da Solidariedade.
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Arte/Cultura 
e Esporte 67 26721116 63

Assistência Social, 
Educação e Saúde

Utilidade Pública e 
Cidadania Ecumênica

195

166

2.175

947

1.534

684

365

81

31

16

Ciência, Tecnologia
e Sociedade 28 95648 13

Meio Ambiente 43 1911373 62

Total 499 3.675872.505 584

Área TV Rádio Internet Total

Participação de especialistas e assuntos abordados

Mídia Impressa
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Escola de 
Capacitação 
Profissional
Localizada em São Paulo/SP, a Escola de Capacitação 
Profissional Boa Vontade oferece formação 
profissional em nível técnico e prepara o jovem para 
o mercado de trabalho, oferecendo a ele todos os 
subsídios necessários à prática de uma profissão, de 
modo que tenha o pleno domínio das habilidades 
específicas dos conteúdos apreendidos. 

A escola disponibiliza o curso técnico em Rádio e 
Televisão, com o eixo tecnológico: Produção Cultural 
e Design (aulas teóricas e práticas). Em 2018, 
concluíram o curso, 30 alunos.
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Realizada em parceria com a Fundação José de Paiva Netto, essa unidade 
escolar de educação à distância oferece cursos on-line visando a capacitação 
de profissionais que atuam no Terceiro Setor em todo o país. A escola 
capacita o aluno para o exercício da cidadania, estimulando o conhecimento 
e o empreendedorismo, assim como promove a formação de profissionais 
comprometidos com a qualidade, o desenvolvimento do seu campo de atuação 
e com as questões sociais frente às mudanças no setor.

Entre os cursos destacam-se: Panorama do Terceiro Setor; Comunicação e 
Marketing do Terceiro Setor; Gestão do Terceiro Setor; Parcerias do Estado com 
o Terceiro Setor; Aspectos Jurídicos do Terceiro Setor; Aspectos Financeiros 
do Terceiro Setor; Contabilidade do Terceiro Setor; Captação de Recursos no 
Terceiro Setor; Tecnologia e Segurança da Informação: as ONGs não estão 
imunes!; Gestão de reputação: o que é e como praticar; Marketing Digital para 
OSCs; Metodologia de Gestão nas Organizações do Terceiro Setor; Voluntariado 
— descomplique, multiplique e pratique: saiba como; Compliance no Terceiro 
Setor; Aspectos Jurídicos e Contábeis para Organizações Religiosas; Imunidade 
Tributária no Terceiro Setor; Intersetorialidade e Sustentabilidade do Terceiro 
Setor; Captação de Recursos nos Estados Unidos e Canadá; Inovação com 
Impacto Social; e Noções Básicas do Terceiro Setor. Ao todo, 25.000 inscrições 
foram feitas em cerca de 30 cursos.

Escola Aberta
do Terceiro Setor
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Produção de 
Conteúdo para rádio e TV

Cidadania

Sociedade Solidária (TV)

É voz para o Terceiro Setor, ao apresentar entrevistas sobre temas sociais com ativistas dos três setores (público, privado e sociedade 
civil) para conversar sobre suas propostas e experiências na construção de um país melhor. Participaram do programa pesquisadores, 
gestores e representantes de organizações que atuam nas mais diversas frentes de promoção dos direitos humanos, como: Centro 
de Valorização da Vida (CVV); Centro de Desenvolvimento Socioambiental da ESPM; Américas Amigas; Federação Brasileira de 
Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama); Instituto de Longevidade Mongeral Aegon; Associação Brasileira de 
Transplantes de Órgãos; Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos; Agente da Pastoral Carcerária; Tribunal de Justiça 
de São Paulo; Agenda Pública; Instituto Socioambiental; Comesp; Ação Educativa; Unaids; Direito à Adoção da OAB-SP; Instituto 
Alana; Centro de Intregração Empresa e Escola (CIEE); Instituto Via de Acesso; Associação Viva e Deixe Viver; Avante; Criança Segura; 
Associação Férias Vivas; Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; Rede Peteca; PBW-SP; Fundação Abrinq; Cruz 
Vermelha; Graac; Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; Apae de São Paulo; Fundação Projeto Travessia; Instituto 
Ethos; Rede Brasil do Pacto Global da ONU; Instituto Sou da Paz; Ciclocidade; e Childhood Brasil.
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Melhor Idade (Rádio)

Promove o bem-estar na terceira idade, por meio de entrevistas 
e informações sobre o Estatuto do Idoso, Previdência Social, 
vida saudável, cultura, voluntariado, entre outros assuntos. 
Apresenta histórias de idosos que são exemplos de vida por 
sua disposição no Bem.

Pela Vida (Rádio)

Discute temas que desafiam a família e a sociedade, como 
prevenção ao suicídio, dependência de drogas e promoção 
da saúde mental. Oferece esclarecimento e conforto 
espiritual, trazendo a palavra de especialistas e de pessoas 
que enfrentaram e venceram situações muito difíceis. 

Paiva Netto (Rádio) e 
Boa Vontade, com 

Paiva Netto (TV)

Apresentam mensagens ecumênicas sobre temas da 
atualidade, bem como prestam contas das atividades fraternas 
da Legião da Boa Vontade, que há mais de 69 anos trabalha 
“por um Brasil melhor e por uma Humanidade mais feliz”.

Biosfera (TV)

Meio ambiente

Contribui para promover o direito dos cidadãos a um ambiente 
saudável. Fomenta a reeducação ambiental, colocando em 
debate a sustentabilidade do planeta e o papel dos cidadãos 
no desenvolvimento sustentável solidário. Apresenta ações 
desenvolvidas pelo poder público, pela iniciativa privada e pela 
sociedade civil organizada, que colaboram para a conservação 
do meio ambiente e também dá visibilidade ao trabalho de 
muitas organizações que se dedicam à sustentabilidade, entre 
elas: Departamento de Oceanografia Biológica da Universidade 
de São Paulo (USP); Associação Brasileira dos Expostos ao 
Amianto (Abrea); Instituto Nacional de Ações e Terapia Assistida 
de Animais (Inataa); Instituto Catitu; Instituto Polis; Sociedade 
Brasileira de Arborização Urbana; ONG – Estou Refugiado; 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe); Fashion 
Revolution; Comas: reaproveitando camisas masculinas; ONG 
350; Centro Nacional de Avaliação da Biodiversidade e de 
Pesquisa e Conservação do Cerrado (CBC); Instituto de Botânica; 
Agência Nacional de Águas; entre outras.
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Com a finalidade de contribuir para a promoção da qualidade 
de vida do telespectador, promove educação sobre saúde pelo 
rádio e pela TV. Entrevistas com médicos e especialistas de áreas 
relacionadas abordam temas como: saúde da mulher, saúde do 
idoso, gestação saudável, reabilitação das pessoas com deficiência, 
tecnologias assistivas, entre outros.

Saúde

Viver é Melhor! (Rádio e TV)Vida Plena (TV) e Comando 
da Esperança (Rádio)

Utilidade pública

Com foco no público feminino e da terceira idade, 
levam informação e entretenimento com conteúdo de 
qualidade ao público, por meio de matérias e entrevistas 
sobre educação, cultura, alimentação, saúde, bem-estar, 
cidadania, artesanato, trabalho, direitos do consumidor e 
outros assuntos. Os programas contribuem para a integração 
de telespectadores e ouvintes ao mundo do trabalho; trazem 
informações sobre a rede de proteção social à família e 
incentivam o empoderamento da mulher.

Panorama Nacional (Rádio) e 
Boa Vontade Notícias (TV)

Informação e prestação de serviço diárias. Traçam um quadro 
geral, com as principais notícias do Brasil e do mundo e seus 
impactos sobre a vida das pessoas.

Conexão Jesus (Rádio e TV)

Cidadania Ecumênica

Fomenta a análise de desafios diários e propõe soluções a partir 
do Novo Mandamento de Jesus, “o fio milagroso que une as 
partes anacronicamente separadas do organismo sociedade”, 
como define Paiva Netto. Apresenta entrevistas com especialistas 
dos mais diversos campos do saber humano, especialmente das 
áreas da saúde, ciência e religião.
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Educação em 
Debate (Rádio e TV) 

Educação

Infantojuvenil

Voltado a pesquisadores, docentes, discentes, pais, profissionais 
ligados à área educacional, entre outros, trata de temas voltados 
ao desenvolvimento do ensino, abrangendo as dimensões escola/
família/comunidade e os diversos setores envolvidos no processo 
educativo. Seus conteúdos fortalecem as capacidades das famílias e 
das instituições educadoras, no preparo de crianças e adolescentes 
para a cidadania integral.

SOS Português (Rádio e TV) Atitude Jovem (TV)

Exibe lições e responde a dúvidas frequentes sobre a Língua 
Portuguesa: ortografia, pronúncia, regência, concordância, entre 
outras, com explicações acessíveis, objetivas e dinâmicas.

Espaço em que a Juventude Ecumênica da LBV discute os desafios 
enfrentados pelos jovens, por meio de linguagens artísticas e 
culturais, à luz de valores éticos, ecumênicos e espirituais.

Série 
Conhecendo museus (TV)

Exibida por meio de parceria com a Fundação José de Paiva 
Netto (FJPN), visa promover com motivação paradidática, 
a divulgação de bens e valores culturais da humanidade, 
democratizando o conhecimento gerado por essas 
instituições, além de divertir e fomentar o surgimento 
de novos públicos. Visa, ainda, o resgate da memória 
brasileira inscrita nos objetos, obras de arte e documentos, 
consolidando-a em um conjunto de informações acessíveis, e 
colabora para a formação e o aprimoramento da consciência 
crítica dos telespectadores, em particular dos mais jovens. 
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As notícias do mundo do esporte. Entrevistas, reportagens 
e comentários sobre futebol e outras modalidades 
esportivas.

Esporte

Momento Esportivo (Rádio)

Músicas que elevam
e Música como 

se faz (Rádio e TV)

Cultura

Visam ampliar o acesso à cultura musical, destacando 
diferentes ritmos e instigando no público o espírito crítico 
e solidário. Apresentam, principalmente, a música erudita 
e os mais expressivos nomes da área, popularizando 
esse estilo musical, por meio de entrevistas com artistas 
e compositores, além de trazer curiosidades, concertos e 
homenagens aos grandes nomes da música.

Boa Vontade Entrevista (TV)

Entrevistas com personalidades e estudiosos, que contam suas 
histórias de vida e experiências profissionais, com uma visão 
abrangente dos temas da atualidade, nas diferentes áreas do 
conhecimento.

Samba e História (TV)

Exalta a história de um dos gêneros musicais mais brasileiros: 
o samba. Artistas da “velha guarda” e da nova geração falam 
sobre suas vidas e carreiras, e interpretam belas composições.

Sentinela dos 
Pampas (Rádio)

Voltado aos costumes e raízes gaúchas, sob a ótica dos valores 
éticos, ecumênicos e espirituais.
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Cortando estradas (Rádio)

Variedades

Voltado à família e às pessoas que trabalham ao longo da 
madrugada, apresenta uma conversa amiga e de alto-astral; 
fornece informações sobre as condições das estradas e do 
tempo nos diversos Estados brasileiros; dá dicas de saúde 
para a melhor idade, apresenta músicas no ritmo sertanejo e 
o quadro “Cantinho da Saudade”, com sucessos musicais que 
fizeram história.

Show de Domingo (Rádio)

Promove bem-estar e alto-astral, com música e muita 
interação no primeiro dia da semana. Apresenta entrevistas 
e atrações sobre educação, culinária e atualidades, 
permeadas pelos valores da Espiritualidade Ecumênica.
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• Promoção dos direitos da pessoa com deficiência

• Prevenção e tratamento do câncer, do HPV, 
   da aids e de outras doenças 

• Prevenção e tratamento às drogas

• Prevenção ao suicídio (Campanha Setembro Amarelo)

• Meio ambiente

• Estatuto do Idoso 

• Eleição | Justiça Eleitoral | Tribunal Superior 
   Eleitoral (TSE) — Título | voto consciente

• Educação para o trânsito 

• Educação | Prouni | MEC 

• Doação de órgãos, sangue e medula óssea 

• Divulgação de eventos culturais e beneficentes 

• Direitos do cidadão 

• Direitos da criança e do adolescente 

• Concursos | palestras | cursos 

• Combate de combate à violência contra mulheres e 
   meninas | Lei Maria da Penha 

• Combate ao tráfico de seres humanos 

• Combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, 
   zika, chikungunya e febre amarela

• Arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos 

• Alistamento militar

Apoiando campanhas 
de Utilidade Pública
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Campanhas apoiadas

PROFISSIONAL DE SAÚDE:
FIQUE ATENTO AOS TRÊS PASSOS 

PARA ACABAR COM A TUBERCULOSE.

Seu apoio é  muito
importante. Incentive 
o tratamento até o fim.

Diagnosticar:
tosse com mais
de três semanas.

Apoiar o
paciente.

Tratar
até o fim.

1
2
3

/minsaude

#TBtemcura

/minsaude

/MinSaudeBR

/minsaude

#TBtemCura
saude.gov.br
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Campanhas apoiadas

Converse com 
seu médico e 
informe-se 
sobre a 
necessidade de 
investigação 
do câncer de 
próstata.

A saúde é um direito de 
todos e dever do Estado. 
Em caso de dificuldade 
para  marcação de 
consultas e exames em 
seu município, procure a 
Secretaria Municipal de 
Saúde ou o Conselho 
Municipal de Saúde 
para orientações e 
providências.

CÂ
N

CE
R 

DE
 P

RÓ
ST

AT
A 

g
-d

és
 - 

N
O

V
/0

7

www.inca.gov.br

nº 434
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Promovendo Campanhas e 
projetos sociais próprios da LBV 
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Promovendo Campanhas e 
projetos sociais próprios da LBV 
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Valorização da Vida
Com o objetivo de transmitir informação de caráter educativo e 
preventivo, visando conscientizar as pessoas sobre a importância 
da vida no Planeta em todas as suas formas, a LBV também realiza 
as campanhas de valorização da Vida. São campanhas temáticas 
que consistem na realização de atividades socioeducativas (blitz, 
palestras etc.) e eventos na comunidade (caminhadas, passeios, 
plantio de árvores etc.) e na produção e divulgação de conteúdo 
publicitário para rádio, TV, internet e mídias diversas, bem como na 
participação em eventos próprios e de parceiros.



Pelo respeito às diferenças 
• Promove ações de combate à discriminação 
e de valorização (étnica, cultural e de gênero) 
do ser humano, incentivando o respeito às 
pessoas com deficiência e às diferenças.

Contra a violência no trânsito 
• Intitulada Vá sem pressa. Faça uma Prece!, 
visa conscientizar e educar motoristas, pedestres 
e a população em geral sobre a importância do 
respeito no trânsito e nas estradas. 

Contra a violência nos esportes 
• Criada na década de 1970, a campanha educativa 
Esporte é Vida, não violência! promove a Cultura 
de Paz em todos os esportes. 

Pela preservação da Natureza
• Intitulada A destruição da Natureza é a extinção da raça 
humana, integra as ações do Programa de Sustentabilidade da 
LBV e visa promover iniciativas de educação socioambiental com 
foco na preservação e na conservação dos recursos naturais.



Contra o uso de drogas
• Sob o tema “Não use drogas. Viver é melhor!”, 
atua na prevenção da Vida e contra as drogas. 

De combate ao preconceito en torno do Hiv/Aids
• Com o tema “Aids — o vírus do preconceito 
agride mais que a doença”, a iniciativa chama 
a atenção da sociedade para a causa e pede 
mais Amor Fraterno e Solidariedade para com os 
portadores do HIV e suas famílias.

Pelo empoderamento da Mulher
• Mulher — Direitos e Ação — Contribui 
para melhorar a problemática enfrentada 
por mulheres e meninas nos âmbitos 
familiar, afetivo e profissional na 
comunidade e na sociedade. Entre as 
iniciativas, a participação anual da LBV na 
Comissão sobre a Situação das Mulheres 
(CSW), na sede da ONU, em Nova York, 
nos Estados Unidos, ocasião em que 
apresenta recomendações e boas práticas 
de sua atuação socioeducacional no 
fortalecimento do protagonismo feminino.

Pela Vida
• Com o lema “Pela Vida, vale a pena lutar!”, a iniciativa 
desenvolve ações permanentes de combate e prevenção 
ao suicídio e intensifica as atividades no Setembro 
Amarelo, mês de conscientização pela Vida.



Comunicação e cidadania 
Em apoio às famílias atendidas ao longo do ano pela Instituição e por organizações 
parceiras, a LBV promove diversas campanhas de mobilização social e emergenciais, 
por meio das quais socorre as populações entregando kits de material escolar e de 
higiene bucal, cestas de alimentos, cobertores e itens de primeira necessidade.

Ação Social Solidária







A LBV com o apoio da Super Rede Boa Vontade de Comunicação viabiliza vários eventos 
de mobilização social, visando ao envolvimento solidário pelo desenvolvimmento integral 
das comunidades.

Fórum Infantil
Protagonizado pelas crianças e desenvolvido com base nas diretrizes da Pedagogia do Afeto, 
tem o objetivo de estimular a garotada a utilizar a criatividade e a refletir sobre assuntos 
da atualidade. Os temas são escolhidos por elas a cada edição do evento e trazem sempre 
o incentivo à vivência dos valores éticos, ecumênicos e espirituais, valorizando o papel de 
defensoras da Paz e do Amor Fraterno. A ação envolve rodas de conversa, debates, dinâmicas, 
jogos, apresentações teatrais, coreográficas e musicais, painéis temáticos e mostras culturais. 
Participaram do Fórum Infantil, 13.195 crianças de 134 cidades do Brasil e do exterior.

Envolvimento Comunitário
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Fórum da Juventude
Realizado em diversas cidades brasileiras e sob as diretrizes 
da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, o fórum promove o 
protagonismo dos jovens por meio de iniciativas que os 
incentivam a discutir temas da atualidade, conscientizando-os 
sobre a importância da vivência dos valores espirituais, éticos e 
ecumênicos na construção de um mundo melhor. Participaram 
4.263 jovens de 66 cidades do Brasil e do exterior.
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Congresso Internacional de Educação da LBV
Propicia, por meio de palestras e oficinas pedagógicas, 
momentos de formação continuada a pesquisadores, 
docentes, discentes, pais e profissionais ligados à Educação 
e áreas afins, visando à prática de um ensino que alie à 
qualidade pedagógica a Espiritualidade Ecumênica na 
formação integral do indivíduo. Participaram 353 pessoas de 
43 cidades do Brasil e do exterior.
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62ª sessão da Comissão sobre a
 Situação das Mulheres (CSW)
Legião da Boa Vontade participa do principal evento na ONU pela 
igualdade de gênero, destacando a grande importância da mobilização 
feminina na sociedade.

38

Danilo Parmegiani, representante da Legião da 
Boa Vontade nas Nações Unidas, concede em 
15 de março, entrevista à jornalista Leda Letra, 
da ONU News (agência multimídia), na qual 
fala sobre o trabalho realizado pela LBV nos 
sete países onde a Instituição está presente.
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Danilo Parmegiani, representante da 
LBV dos Estados Unidos, discursa em 
nome da Instituição no plenário das 
Nações Unidas. O pronunciamento foi 
transmitido pela ONU TV.

Reunião de Alto Nível do Conselho Econômico 
e Social (Ecosoc) da ONU
Legião da Boa Vontade compartilha recomendações de boas práticas 
com chefes de estado, líderes mundiais e representantes de organizações 
internacionais



Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV
Realizado no Brasil desde 2000, o fórum tem apresentado uma série de estudos e análises 
que visam promover o intercâmbio entre o conhecimento científico e o das muitas tradições 
religiosas e espiritualistas. É voltado a médicos, cientistas, pesquisadores, religiosos, 
acadêmicos, jornalistas, estudantes e demais interessados.
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Com belas apresentações musicais, crianças 
atendidas pela Legião da Boa Vontade em Brasília/
DF abrilhantaram a abertura do fórum. A LBV também 
participou dos debates promovidos pelo evento, 
compartilhando, em seu estande no espaço Mercado 
e Soluções, recomendações de boas práticas em prol 
do meio ambiente.

O evento contou com a cobertura do programa 
Biosfera, da Boa Vontade TV.

8º Fórum Mundial da Água
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Centenas de emissoras de rádio e de televisão da Fundação José de Paiva Netto divulgam a programação 
socialmente responsável e educativa produzida pela LBV. 

Abrangência da Comunicação









lbv.org

facebook.com/boavontade facebook.com/lbvbrasil

Aplicativo Boa Vontade Play instagran.com/lbvbrasil

50.000 exemplares

Norte/Nordeste: 16%

Centro-Oeste: 15%

Sudeste: 50%  

Sul: 19% 

Disponível também na internet, a revista BOA VONTADE circula nas redações dos principais meios de comunicação do País, na Associação 
Brasileira de Imprensa e na Academia Brasileira de Letras. É distribuída ainda no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, nos Ministérios 
e Secretarias, em casas do Poder Legislativo e para colaboradores em geral.

Produzindo conteúdos nas mídias e 
tecnologias para a transformação social
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Centros Comunitários de Assistência Social
São espaços em que a LBV desenvolve vários serviços socioassistenciais, 
visando fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de 
prevenir, por meio de informações e atividades socioeducativas, 
situações de vulnerabilidade e de risco a crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos, gestantes e famílias em vulnerabilidade e/ou 
situação de pobreza. Nessas unidades, a Instituição realiza atividades 
socioassistenciais em grupos e por meio de oficinas de vivências 
culturais, lúdicas, esportivas e de lazer.

Apoiando Unidades
Socioassistenciais
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Os abrigos prestam atendimento para pessoas idosas em duas 
modalidades: Longa Permanência (24 horas por dia) e Centro-Dia 
(de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas). Nessas unidades, além 
das práticas necessárias de cuidados com a saúde e de melhora do 
bem-estar dos idosos acolhidos, também são realizadas com eles 
atividades físicas, reflexivas, manuais e culturais para fortalecer os 
vínculos comunitários e familiares. Ainda se preservam e fortalecem 
as habilidades básicas para a vida diária, visando a autonomia e a 
independência da pessoa idosa no que for possível, resgatando, 
assim, a autoestima dela.

Abrigos para Idosos
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A iniciativa capacita e assessora líderes 
comunitários e gestores de organizações 
sociais em temas jurídicos, técnicos e 
administrativos visando os Direitos e a Proteção 
Social, contribuindo para que promovam o 
desenvolvimento de suas comunidades e 
qualifiquem as ações socioeducativas que 
realizam em seus projetos sociais. 

A LBV promove ações de fortalecimento da 
sociedade civil nos âmbitos local, regional e 
nacional, com a participação de representantes 
de empresas e do governo, a fim de fomentar 
o conhecimento, a articulação e a troca de 
informações, propiciando oportunidades 
de desenvolvimento, de autonomia e 

de protagonismo em prol da população 
mais vulnerável. A iniciativa capacitou e 
assessorou 1.216 entidades, organizações 
sociais, lideranças comunitárias e usuários 
das políticas públicas de Assistência Social.

Essa frente de atuação possibilita a 
ampliação dos resultados do trabalho 
socioeducacional que a Instituição realiza 
em suas 82 unidades de atendimento, 
nas cinco regiões brasileiras, e ainda 
favorecem a expansão de suas ações e de 
suas campanhas de mobilização social, 
emergenciais, de conscientização e de 
valorização da Vida, alcançando milhares 
de municípios no país.
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Visibilidade e fortalecimento 
ao programa Assessoramento e 
Defesa e Garantia de Direitos
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Escolas
Têm a missão de educar com Espiritualidade Ecumênica, 
aliando “cérebro e coração”, conforme propõe o diretor-
presidente da Legião da Boa Vontade, José de Paiva Netto. 
As escolas da LBV proporcionam a escolarização formal em 
todas as etapas da Educação Básica:

— Educação Infantil, para crianças dos 4 meses de idade 
     até os 5 anos e 11 meses; 
— Ensino Fundamental, para alunos dos 6 aos 14 anos; 
— Ensino Médio, para estudantes dos 15 aos 17 anos; e
— Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade 
    destinada àqueles que não tiveram oportunidade de 
    frequentar a escola na idade convencional ou de 
    concluir os estudos.

Unidades 
Educacionais
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Boa Vontade no Mundo

PortugalParaguai UruguaiEstados UnidosArgentina Bolívia Brasil
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A Legião da Boa Vontade foi convidada para abrir o café 
de boas-vindas do 14º Encontro Nacional do Terceiro 
Setor (ENATS), realizado no dia 19 de junho pelo 
Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (CeMAIS), com 
apoio institucional do SescIMG, integrado ao Sistema 
Fecomércio MG, Sesc e Senac. Na ocasião, o Coral, 
formado por idosos atendidos pela LBV, abrilhantou o 
início da programação do evento.

Sob o tema “Alianças intersetoriais: conectando 
pessoas”, o acontecimento contou com apresentações 
de cases de sucesso, palestras e debates entre os três 
setores, com o objetivo de promover articulações para 
o desenvolvimento de parcerias para a execução de 
projetos sociais e de construir soluções entre eles para 
questões socioambientais.

Reportagem especial 

Coral de idosos da LBV é 
convidado a se apresentar em 
evento do Terceiro Setor em BH
Capital mineira sedia 14o Encontro Nacional do Terceiro Setor (ENATS)
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Ao se apresentar, o Coral espalhou alegria 
e entusiasmo, encantando a todos que ali 
estavam. A diretora-presidente do CeMAIS, 
Marcela Giovanna Nascimento de Souza, 
contou, emocionada, o que sentiu: “Eles vieram 
lembrar os participantes que só vale a pena estar 
aqui pelo público atendido, por fazer ações que 
realmente geram resultados na sociedade, na 
comunidade. Foi maravilhoso poder tomar um 
café da manhã com aquelas pessoas cantando 
tão leves, tão sorridentes”.

A promotora de Justiça de Tutela de Fundações de 
Belo Horizonte, doutora Valma Leite da Cunha, 
que participou do evento mediando o painel 
Filantropia para a justiça social: experiências 
de apoio a Organizações da Sociedade Civil e 
movimentos sociais no Brasil, afirmou: “O nosso 
trabalho não é fiscalizatório nem punitivo, mas 
é um trabalho de orientação, de prevenção, de 
acompanhamento das instituições do Terceiro 
Setor, por entender a importância dos trabalhos 
realizados por eles”.

Neste ano, o ENATS alcançou número 
expressivo de participantes. O advogado e 
procurador-geral de Belo Horizonte, doutor 
Tomáz de Aquino Resende, enfatizou a 

importância da participação em um evento dessa natureza: “Com o aumento dos 
problemas sociais, é hora de unir o poder público, empresas e Terceiro Setor 
para buscar uma solução para o nosso país nessas áreas tão sensíveis, em que as 
demandas sociais são enormes e urgentes”.

A Legião da Boa Vontade oferece, na capital mineira, um serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes, idosos e suas famílias em 
situação de vulnerabilidade social.
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Pela abrangente atuação nas áreas da Assistência Social e da Educação, e 
contribuições prestadas nos campos da comunicação, cultura, saúde, esporte, 
ciência, direitos humanos e meio ambiente, a Legião da Boa Vontade e seu 
diretor-presidente, José de Paiva Netto, têm o reconhecimento demonstrado 
por meio de diversas premiações, entre elas: 
- Prêmio Bem Eficiente; 
- Maiores Equipes de Voluntariado; 
- Prêmio ABPe Paulo Freire; 
- Diploma de Mérito pela Valorização da Vida; 
- Selo Organização Parceira; 
- Diploma de Honra ao Mérito (Fundação Hemominas); 
- Troféu Nacional Bola de Ouro; 
- Troféu Zagallo; e 
- Prêmio João Saldanha.

Reconhecimento



Engajamento Social

Classes artística
e esportiva apoiam 
as tradicionais 
Campanhas da LBV

“(...) A LBV é uma instituição que ajuda milhares 
de pessoas, e eu participo das campanhas dela 
há muitos anos. Tento colaborar com o que é 
possível. Entrego cestas com eles e também 
visito a creche todo ano.”

VINICIUS D’BLACK
Cantor

André Fernandes

Renato Prieto
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“Eu tenho uma admiração e um especial carinho pelo meu amigo 
José de Paiva Netto, diretor[-presidente] da LBV, que, além 
de estimular a Fraternidade Ecumênica entre os povos, tem a 
preocupação de cuidar dos menos favorecidos não só no Natal, mas 
em todos os 365 dias do ano. (...).”

ALCIONE
Cantora
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Adelaide Chiozzo e as colegas Luciene Franco (C) e Ellen de 
Lima vestem a camisa da LBV em prol da campanha natalina.

Caio Manhente
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Talita Younan
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A apresentadora da 
Rede TV, Faa Morena, 
esteve presente 
mais um ano na 
confraternização da 
LBV. Ela conversou 
com as famílias e 
ajudou na entrega 
das cestas neste 
momento de alegria 
para todos.
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Luan Santana Leiloca Neves
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A cantora e compositora Paula 
Fernandes abraçou, com muito 
carinho, a campanha Natal 
Permanente da LBV — Jesus, 
o Pão Nosso de cada dia!. Ela 
vestiu a camisa da Instituição e 
apoiou esta ação que beneficiou 
milhares de famílias em situação 
de vulnerabilidade social.
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Jads & Jadson

Lu
zia
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“Estou muito feliz em fazer parte desse momento. Espero 
estar presente em outras ocasiões como essa, aqui. 
Obrigado, LBV!”

MAURÍCIO LIMA
Ex-levantador da Seleção Brasileira de  

Voleibol Masculino e bicampeão olímpico
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Gloria Pires
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Marília Mendonça

AMIGOS DE BOA VONTADE
A banda Tianastácia — 
formada por Antônio Júlio 
Nastácia (guitarra), Beto 
Nastácia (baixo), Maurinho 
Nastácia (vocal e violão), 
Podé Nastácia (vocal e 
violão) e Alexandre Vermelho 
(bateria) — apoiou a iniciativa 
solidária da LBV.

Dhu Moraes
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Dudu Nobre
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Sophie Charlotte
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O Vôlei Renata vestiu literalmente a camisa da campanha de Natal da LBV. Os atletas participaram 
da ação incentivando os torcedores a trocar gêneros alimentícios por ingressos para assistir aos 
jogos da equipe no Ginásio do Taquaral, em Campinas/SP. A iniciativa arrecadou 700 quilos de 
alimentos. Belo exemplo do time campineiro! 
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Chef Henrique Fogaça Maria Antonia, ganhadora do Masterchef Brasil, da Band TV



“Parabéns por mais uma edição 
da revista BOA VONTADE. Como 
de costume, [apresenta] assuntos 
importantes, informações, 
orientações dadas de maneira elegante, 
didática e muito orientadora.”

Dr. Jair de Carvalho e Castro
Mestre pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e Ph.D pela Escola 
Paulista de Medicina da Universidade 
de São Paulo (EPM/Unifesp) em 
otorrinolaringologia.

Opinião
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“Essa alternativa da LBV é importante com toda a 
sua proposta de ensino voltada para os carentes, 
em especial para a educação infantil comunitária. 
(...) A preocupação da LBV é de qualidade, uma 
coisa extraordinariamente bem bolada. (...) Até 
porque toda a didática da educação infantil só 
pode ser criativa se passar pelo lúdico. A criança 
na Legião da Boa Vontade se expressa, fala, pensa 
e se realiza também brincando. A LBV faz uma 
oferta de qualidade para o pobre. Ela não faz 
para o pobre uma oferta pobre. A Legião da Boa 
Vontade hoje é um patrimônio nacional, tem uma 
longa história. [O destaque é nosso.]”

Pedro Demo
Sociólogo, professor emérito do Departamento de 
Sociologia da Universidade de Brasília (UnB) e ex-
presidente da Organização Mundial para a Educação 
Pré-Escolar, ao conhecer o trabalho da LBV em 1996.
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“Prezado Diretor-Presidente,
Permita-me agradecer em nome do Secretário-Geral Designado, 
António Guterres, as vossas gentis palavras de congratulação. É com 
grande honra e com um sentido de responsabilidade que ele assumirá 
suas novas funções. A Legião da Boa Vontade é uma organização da 
sociedade civil que tem uma parceria de longa data com as Nações 
Unidas. Sua missão de incentivar a vivência de valores, a fim de 
criar uma sociedade mais justa e solidária, é mais do que nunca de 
grande relevância global. Suas iniciativas visam melhorar a situação 
de pessoas de baixa renda em diversas áreas, tais como educação e 
desenvolvimento sócio-económico, sendo uma grande contribuição 
para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e sua 
meta de erradicar a pobreza até o ano de 2030. Contamos com a Legião 
da Boa Vontade para trabalhar junto às Nações Unidas na busca de 
soluções para os desafios globais mais urgentes da atualidade.”

Trecho de mensagem assinada por Kyung-wha Kang, assessora especial em 
Política do gabinete do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, 
António Guterres em agradecimento às felicitações do dirigente da LBV, José de 
Paiva Netto, por ocasião de sua nomeação para ocupar cargo máximo na ONU.
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