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MUTIRÃO 
No dia 02 de fevereiro, pela manhã, 
empregados voluntários estarão na Creche 
Santa Bárbara, Bela Vista, São José/SC, 

realizando a revitalização da área externa 
da creche que atende 47 crianças. 
Interessados em participar podem entrar 
em contato com a ONG pelo ramal 7464.  

 

 

 

 

 

 

ONG Transmissão da 
Cidadania e do Saber 

 
 

   

EM JANEIRO DE 2019 FOI 
REALIZADA REUNIÃO 
DE PLANEJAMENTO 

DAS AÇÕES DA ONG E 
VERIFICADA A 

NECESSIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE 

PARCERIAS. 
 

EM DESTAQUES: 

- PROJETO PILOTO DE 
VOLUNTARIADO NA CRECHE 
SANTA BÁRBARA EM SÃO 
JOSÉ/SC. 

- PROJETO DE FORMAÇÃO 
INSTALADOR ELÉTRICO 
RESIDENCIAL – Coordenador 
empregado Mateus Lunardi - DES 
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SEBO DA ONG ESTIMULA A LEITURA E O CONSUMO CONSCIENTE! 

Durante o mês de Janeiro foram realizados na Sede, um Sebo e um encontro de troca de 
brinquedos e livros infantis/adultos. O objetivo do Sebo é estimular o hábito da leitura e arrecadar 
recursos para investir nos projetos sociais. Já o dia da troca, é uma proposta voltada ao consumo 
consciente. A ONG pretende criar o “Balcão da Troca” (sugestão de empregado), uma espécie de 
armário coletivo, onde o empregado poderá realizar o depósito e a retirada de itens 
gratuitamente.   

 



CAMPANHA 

  
A CAMPANHA ESTÁ SENDO REALIZADA NA 

SEDE E EM GRAVATAÍ. PARTICIPE! 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA DE 
FLORIANÓPOLIS/SC 

Representantes da ONG estiveram reunidos no 
dia 15/01 com o Presidente do CMDCA para 
atualizar o Certificado de captação de recursos 
ONG e apresentação de projetos que possam ser 
contemplados com recursos do FIA – Fundo da 
Infância e Adolescência. 

 

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS 

- Reunião de planejamento das ações da ONG 
2019; 

- Contato com a ONG dos empregados da Chesf 
com objetivo de troca de informações; 

- Reunião com a Direção da Creche Santa Bárbara, 
São José/SC; 

- Reunião de planejamento com empregados 
voluntários em projetos; 

- Reunião com CMDCA; 

- Reunião com representantes da Univali para 
formalização de parceria em projetos sociais; 

- Contato com Instituto Vilson Groh; com 
APROSUL; Centro Cultural Escrava Anastácia; 
Univali, visando parcerias; 

- Visita ao Instituto Kairós visando parceria; 

- Apresentação de proposta para Comitê de 
Gênero, Raça e Diversidade; 

- Prestação de contas das ações realizadas aos 
associados e convite a novos sócios; 

- Apoio a Ação Solidária juntamente com os 
Bombeiros de Biguaçú às famílias atingidas pelas 

fortes chuvas. 

 

Você pode destinar diretamente 
recursos para o FIA - Fundo da 
Infância e Adolescência por dedução 
fiscal do IRPF. 
Pessoas físicas podem destinar até 
6% ao FIA. 
 

Projeto que você pode ajudar! 
(Indicação de familiares) 

 

 
 
Um dos projetos que você pode 
ajudar ao fazer a sua Declaração é  
AMA Campos Novos, que já possui 
projeto aprovado no CMDCA de 
Campos Novos/SC. 

Estão na busca de recursos para a 
construção do Centro de 
Equoterapia, que irá atender 400 
autistas e pessoas com deficiências 
de Campos Novos e região, 
englobando 12 municípios. 

Passo a Passo: 

1) Ao fazer a destinação para o FIA, informe os 
seguintes dados CNPJ 10.269.609/0001-14, Banco 
do Brasil Agência: 0685-8 Conta Corrente: 
24.099-0 

2) Enviar o comprovante do depósito para: 
projeta@projetaonline.com.br, e 
diretoriasocial@camposnovos.sc.gov.br 

3) Pronto, sua doação será repassada para o 
Projeto Equoterapia – AMA Campos Novos e irá 
beneficiar centenas de crianças na região oeste 
do estado.   

 

Observação Importante: Na próxima edição você 
irá conhecer outros projetos. Também pode 
entrar no site do CMDCA do seu município. 

 

 

OUTRAS DOAÇÕES:  

Roupas e materiais doados pelos empregados 
são destinadas ao Lar Anjo Querido de 
Biguaçu, que mantém um brechó fixo para 
custear as despesas básicas dos idosos 
atendidos na casa. 

Outras doações estão sendo encaminhadas 
para a Campanha de arrecadação de materiais 
para as famílias atingidas pela chuva do 
município de Biguaçu.  

 

RECEITA E DESPESAS ONG 

 

 

  

Projetos que dependem de recursos: 

- Projeto Arteterapia na Casa da Criança; 

- Formação de auxiliar de cabeleireiro; 

- Projeto de formação para instalação e 
manutenção de ar condicionado split; 

- Entre outros. 

 

“NÃO HÁ FUTURO BOM 
QUANDO NÃO HÁ UM 

BOM PRESENTE“ 
Betinho Marques. 

 

INFORMAÇÕES: 

 

Para maiores informações e sugestões entre em 
contato com o Ramal 7464, email: 
cidadaniaesaber@eletrosul.gov.br 
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