
Caro doador, apoiador e amigo, 

 

Esta é uma carta de agradecimento por seu engajamento 

em nossa causa e confiança em nosso trabalho. É, tam-

bém, uma prestação de contas de nossas realizações em 

2018, que gostaríamos de compartilhar com vocês, assim 

como nossas expectativas para o futuro. 

 

Nossa comunidade de bolsistas na Escola de Direito de 

São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito SP) 

vem aumentando ao longo dos anos, conforme mostra a 

linha do tempo ao lado. Em 2018, 19 estudantes foram 

apoiados pelos recursos da associação – todos atendidos 

com doações correntes, recebidas no próprio ano-

calendário, sem onerar nosso fundo patrimonial, que está 

em construção. Acompanhados de perto pela associação, 

eles tiveram desempenho acadêmico alinhado com a 

média dos alunos da escola e mostraram grande engaja-

mento em atividades extracurriculares e relacionadas ao 

terceiro setor.  

 

Nosso trabalho tem sido o de garantir que o bem-

sucedido esforço de crescimento desses jovens, que luta-

ram muito para chegar à FGV Direito SP, não seja perdi-

do. E estamos muito felizes com os resultados. Mas é 

preciso consolidar e ampliar as conquistas. Nosso desafio 

para os próximos anos é levar o fundo patrimonial até o 

ponto de equilíbrio, conferindo sustentabilidade perene à 

Associação Endowment e dando continuidade à atração 

de novos alunos. Em 31 de dezembro de 2018 o valor do 

fundo patrimonial chegou a R$ 2.979.313,00, graças a 

doações específicas obtidas ao longo dos anos e preserva-

das em aplicações seguras.  

 

Completamos nosso 8º ano de atividades honrando os 

compromissos assumidos com os 37 alunos beneficiados 

até 2018. Desses, 5 já estão formados, colocados profissio-

nalmente e colaborando ativamente com a associação. 

Desde o início de nossas atividades, são mais de 100 

doadores, entre pessoas físicas, famílias, escritórios de 

advocacia, empresas e instituições do terceiro setor. Em 

2019 integram-se à nossa rede de apoiadores institucio-

nais o Instituto Mattos Filho, o Grupo Cosan e o Huck, 

Otranto e Camargo Advogados Associados. As doações 

individuais também têm sido fundamentais em todos 

esses anos. 

 

Contamos com vocês para ampliar ainda mais nossa rede 

de apoio, que conecta pessoas, empresas e instituições 

engajadas na busca pela inclusão social com jovens entu-

siasmados e determinados a demonstrar o imenso poten-

cial transformador da educação. 

 

Um abraço, 

 

Caio Mário da Silva Pereira Neto 

Presidente   

 

Marina Moraes Abreu Ferreira 

Vice-Presidente 


