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Editorial TITO LÍVIO de ASSIS GÓES
Presidente do Conselho Deliberativo do
Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas
 

Apresentação: 
O Bairro da Juventude, localizado na O êxito desta proposta acontece a partir 
cidade de Criciúma, tem a satisfação de do entusiasmo de todos aqueles que 
apresentar o Balanço Social do exercício acreditam neste sonho e hoje fazem parte 
2010, com transparência e fidelidade, d e s t a  r e a l i d a d e :  e m p r e s á r i o s ,  
relatando nossa missão, programas e educadores, voluntários, apoiadores e a 
projetos desenvolvidos e a real situação comunidade. E, sobretudo, porque conta 
financeira e administrativa do Bairro da com o comprometimento de uma equipe 
Juventude. Este relatório tem por de colaboradores que trabalham com 
objetivo tornar público as ações e o amor e paixão. 
engajamento que a Instituição possui 
para mudar a realidade de crianças e À comunidade sul catarinense, aos 
adolescentes que estão em situação de poderes constituídos, aos nossos 
risco pessoal/social. Este balanço traz, de colaboradores, educandos, voluntários e 
forma resumida, o que é o Bairro da parceiros, os melhores agradecimentos 
Juventude, que há 61 anos é destaque pelo apoio que diretamente determina a 
pelos relevantes serviços prestados à qualidade e abrangência de nossa 
comunidade. atuação.
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O BAIRRO DA JUVENTUDE anualmente presta dificuldades e na busca de condição de vida 
contas à sociedade através da apresentação do digna, como amplamente explicitado nos 
presente Balanço Social. programas que estão aqui detalhados.

Tem o BAIRRO DA JUVENTUDE a convicção de 
Sem favor algum, é uma obrigação da que somente ampliando os conhecimentos é 
Instituição e dos Dirigentes, da transparência que o objetivo individual será alcançado, 
do que é recebido e do que é realizado. O proporcionando um  resultado social coletivo, 
presente relatório também serve de estímulo, com enorme efeito multiplicador.
de valorização, de modelo que pode ser E  p r e c i s a m o s  e s t a r  a t e n t o s  a o  
s e g u i d o ,  a t r a v é s  d e  i n i c i a t i v a s  d e  desenvolvimento da economia global 
responsabilidade social. preparando os nossos jovens para os 

constantes desafios que se apresentam 
Certamente, o aqui apresentado, pode ser diariamente.
multiplicado pelo País, quer por Instituições 
afins, quer pelas pessoas físicas ou jurídicas Mas, tudo isto somente é e será possível com a 
que acreditam no esforço e ações resultarão na participação de todos – indistintamente – 
transformação da criança, do adolescente, cada um colaborando da forma que puder, 
melhorando a qualidade educacional, de vida para que possamos superar os obstáculos, os 
na busca de uma sociedade mais justa, desafios que se apresentam.
solidária e participativa. 

Por derradeiro, cumpre-nos agradecer aos 
E não temos tempo a perder, temos que agir nossos colaboradores, aos nossos parceiros, 
com rapidez, eficiência, eficácia, pois é voz aos doadores e todos àqueles que sempre 
corrente que o Estado não pode realizar tudo prestam o apoio as ações desenvolvidas na 
sozinho, necessitando da colaboração das nossa Instituição.
Instituições filantrópicas, civis, empresas e do 
cidadão. Certamente, são centenas de 

a ç õ e s  i n d i v i d u a i s  q u e  
E cidadania se conquista com educação, possibilitam o ensino e o 
consciência e ações positivas. acolhimento de 1500 (mil e 

q u i n h e n t a s )  c r i a n ç a s  e  
O BAIRRO DA JUVENTUDE ao longo dos seus 61 adolescentes em risco social.
(sessenta e um) anos vem proporcionando a 
inclusão social preparando as crianças e Muito obrigado por acreditarem nos nossos 
adolescentes para que sejam propulsoras de projetos.
desenvolvimento pessoal, profissional e de 
transformação do País. Concluindo, deixo um convite para que venha 

c o n h e c e r  p e s s o a l m e n t e  o  t r a b a l h o  
E diariamente os nossos alunos recebem além desenvolvido e aqui relatado e, caso queira 
do ensino regulamentar, a formação participar de algum deles, quer como parceiro, 
educacional, ética, acesso a cultura, a prática quer como colaborador,  quer como 
de esportes, os valores indispensáveis a vida, incentivador, quer como voluntário, fique à 
incentivando-os para a superação das vontade, estamos às ordens.

http://www.bairrodajuventude.org.br


Promover e oportunizar a formação integral da criança e do adolescente em situação 
de risco pessoal e/ou social, com qualidade, através da educação escolar solidária e 
assistência social, junto à família, assegurando a todos o pleno exercício da cidadania.

Missão

Ser referência nacional nos processos de educação solidária, em ambientes agradáveis, 
amplos e modernos, possibilitando o acesso universal à informação, com profissionais 
sempre qualificados e comprometidos, formando as gerações futuras.

Visão do Futuro

Honestidade, seriedade e transparência das informações
Ter honestidade e seriedade para que as nossas ações sejam alicerces do nosso 
trabalho, através de uma gestão pautada na transparência de informações perante 
toda a sociedade.

Valores

Otimismo e Motivação

Espiritualidade e Amor

Comprometimento

Competência e eficácia

Felicidade e alegria

Respeito aos recursos captados

Acreditar na nossa capacidade de transformação do “eu” e do meio.

Alimentar o espírito de amizade, generosidade, perdão, gratidão e compreensão 
entre o universo da Instituição.

Ser comprometido com as causas da Instituição acatando as normas, metas, 
objetivos e missão, vivenciando-as em suas ações e ensinamentos.

Desempenhar nossas funções, com competência e eficácia, buscando o 
aprimoramento pessoal e profissional contínuo.

Realizar nossa missão gerando alegria e felicidade aos envolvidos com a Instituição.

Utilizar de forma criteriosa, consciente e econômica os recursos captados.

Histórico: 
O Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas é uma entidade da sociedade civil, 
criada em 1949 por iniciativa do Rotary Club.  Inicialmente chamava-se SCAN – 
Sociedade Criciumense de Apoio aos Necessitados. Posteriormente, o Bairro da 
Juventude foi comandado pelos Padres Rogacionistas até ser entregue, em 1975, às 
mãos da sociedade. Assim, em Assembleia Extraordinária, foi colocado à disposição da 
comunidade criciumense e hoje sua estrutura organizacional encontra-se assim 
constituída:

Assembleia Geral
Conselho Deliberativo
Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais
Secretaria Executiva
Corpo de Profissionais

A ideia de co-responsabilidade e município de Criciúma, oferecendo 
comprometimento com a busca de transporte gratuito, cinco refeições 
soluções para problemas sociais diárias, ambulatório de saúde com 
defendida pela direção do Bairro da m é d i c o  p e d i a t r a ,  t é c n i c a  d e  
Juventude encontrou eco no meio enfermagem, dentista, espaço cultural e 
empresarial e em toda comunidade atendimento Psicossocial.
criciumense, o que alavancou o 
crescimento de forma simples e objetiva, A  m o d a l i d a d e  d e  a t e n d i m e n t o  
d e s e n v o l v e n d o  p o t e n c i a l i d a d e s  desenvolvida pelo Bairro da Juventude, 
humanas através das oportunidades de acordo com a Política Nacional de 
oferecidas aos usuários. Assistência Social, é a de proteção social 

básica, caracterizada por atividades de 
O  B a i r r o  d a  J u v e n t u d e  a t e n d e  convivência e fortalecimento de 
aproximadamente 1.500 crianças e vínculos, possibilitando o acesso dos 
a d o l e s c e n t e s  e m  s i t u a ç ã o  d e  u s u á r i o s  à  s a ú d e ,  a l i m e n t a ç ã o ,  
vulnerabilidade social em período assistência social ,  psicológica e 
integral, provenientes de 81 bairros do atividades sócio educativas. 



A Instituição em parceria com a Prefeitura Este é o Bairro da Juventude que há 61 
Municipal de Criciúma, desde 1994, cedia anos, diariamente, transforma a vida de 
a E.M.E.I.F Pe. Paulo Petruzzellis através muitas crianças e adolescentes, visando a 
d e  e d u c a ç ã o  i n f a n t i l  e  e n s i n o  igualdade de direitos e oportunidades 
fundamental, possibilitando a educação para sonhos. Muito mais do que sonhos, 
integral para as crianças e adolescentes. mostra também os caminhos para torná-
Ta m b é m ,  d e s e n v o l v e  e d u c a ç ã o  los realidade. 
profissional em parceria com o SENAI/SC.

Conselho Deliberativo
De acordo com o Estatuto, o Conselho Deliberativo compõe-se de até dez membros, 
tendo mandato com duração de três anos, estando assim constituído:

Tito Livio de Assis Góes 
Pe. Vincenzo Lumetta 
Zalmir A. Casagrande
Algemiro Manique Barreto 
Itamar Benedet
Plácido Pizetti
Edio José Del Castanhel
Valdir Darós
Iraide Antonio Piovesan
Luiz Fernando Cardoso

Presidente
Tesoureiro
Secretário
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro

Conselho Fiscal
Domingos Burato
Renato Rovaris
Vílbio Pereira
Elio Daleffe
João Oto Schimitz
José Sergio Burigo

Titular
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Suplente

Secretaria Executiva
A Secretaria Executiva é constituída por três membros, sendo a Secretária Executiva 
nomeada pelo Conselho Diretor .

Sílvia Regina Luciano Zanette  
Jadna Padilha Gava 
Anézio Luiz de Souza

Secretária Executiva
Secretária Adm/Financeira
Secretário Técnico/Projetos

Finalidades Estatutárias
O Estatuto Social do Bairro da Juventude dos Padres 
Rogacionistas, no artigo 1º, denomina a Entidade 
como associação de direito privado, de caráter 
educacional, cultural, desportiva, beneficente e de 
assistência social, sem fins econômicos e lucrativos. 
No Artigo 3º a Entidade apresenta como finalidade a 
educação, a cultura, o desporte e a assistência 
social, em especial por meio do amparo, proteção e 
desenvolvimento da criança e do adolescente, com 
a prestação de serviços de defesa de seus direitos, 
acolhida e proteção social, concessão de auxílios 
financeiros e materiais, de fomento aos convívios 
familiares, comunitários e sociais em plena sintonia 
com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e 
com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Infraestrutura
A Entidade conta com uma excelente estrutura 
física, totalizando aproximadamente 9.000 m2 de 
área construída, área verde com árvores e 
gramados ,  complexo esport ivo  (quadra  
poliesportiva e campo de futebol suíço), parque 
infantil, refeitório com 500 lugares, cinema, 
biblioteca, auditório, ambulatório, salas de 
informática, três ônibus que fazem o transporte 
gratuito de todas as crianças. 

As atividades a serem desenvolvidas são planejadas 
trimestralmente, sendo que os materiais utilizados 
para desenvolver os programas e projetos são 
previstos pelos coordenadores em conjunto com os 
educadores e de acordo com a necessidade dos 
planejamentos.

Para concessão de benefícios, compra de materiais 
e manutenção dos serviços oferecidos existe uma 
previsão mensal realizada anualmente pela 
coordenação do setor em conjunto com a 
coordenação administrativo-financeira.

Recursos Humanos: 
Mais do que recursos investidos e parcerias 
efetivadas o Bairro da Juventude conta com uma 
equipe de profissionais que trabalha pela causa e 
verdadeiramente se compromete com o 
planejamento das ações e resultados esperados. 
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TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 161

Quantidade
05
06
05
12

QUADRO VOLUNTÁRIOS
Setor
Administração
Ed. Infantil
CEP
Laboratórios/oficinas
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS 28

Em 2010 foram realizadas diversas atividades de capacitação para os profissionais, 
totalizando aproximadamente 30 horas de treinamento por profissional da Instituição.
visando o aprimoramento constante e a qualidade dos trabalhos realizados. O Bairro 
da Juventude estimula e apoia a participação em cursos, seminários e feiras. Além de 
oportunizar o acesso a cursos de Pós-Graduação através de bolsas de estudo oferecidas 
pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). 
Como benefício aos funcionários o Bairro da Juventude disponibiliza convênio 
farmácia.

QUADRO FUNCIONAL
Nº de 
Funcionários

Vínculo Empregatício

Bairro da Juventude 47
Prefeitura Municipal de Criciúma 02
Betha Sistemas 01
Bairro da Juventude e 
Prefeitura Municipal de Criciúma
Prefeitura Municipal de Criciúma

18

07
15

35h
25h
30h
40h
20h
24h
20h

10h
20h
16h
30h
20h
30h
30h
30h

28h

Carga 
Horária
40h
40h
40h
20h
20h
30h
20h Serviços, programas, projetos 

e benefícios educativos
As atividades desenvolvidas pela Instituição têm como público alvo crianças, 
adolescentes e seus familiares que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social. Segue a descrição das ações realizadas em 2010, nos diversos setores que 
compõem o Bairro da Juventude. 

Educação Infantil

O Centro de Educação Infantil do Bairro da Juventude em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Criciúma, Lions Club Rainha do Sul e demais apoiadores, tem como 
missão promover o cuidado e a educação integral das crianças de quatro meses até seis 
anos de idade em período integral, de segunda a sexta-feira, das 06h30min às 
18h30min, atendendo sempre suas necessidades básicas e contribuindo para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de forma educativa e prazerosa. O CEI do 
Bairro da Juventude tem capacidade para o atendimento de até 200 crianças.

O Centro de Educação Infantil do Bairro da 
Juventude está assim organizado: 

Berçário I – crianças de até um ano;
Berçário II – crianças de um a dois anos;
Maternal – crianças de dois a três anos;

QUADRO ESCOLARIDADE
Formação
Superior Completo (incluindo especialização)

Cursando Superior
Ensino Médio Completo
Ensino Médio Incompleto (cursando)

Ensino Fundamental Completo
Ensino Fundamental Incompleto
Semi analfabeto

Quantidade
78
14
16
23
09
19
02

Jardim I – crianças de três a quatro anos;
Jardim II – crianças de quatro a cinco anos;
Jardim III – crianças de cinco a seis anos.



Ensino Fundamental
O Ensino Fundamental tem como objetivo promover o ensino e aprendizagem aos 
educandos de forma integrada, com qualidade e amor, contribuindo assim para 
formação de cidadãos críticos, autônomos e transformadores, dignos de sua cidadania 
e que possam ser co-autores do seu conhecimento.

Para melhor desempenho escolar de nossos alunos, foi implantado em 13 de Outubro 
de 1994, o Grupo Escolar Pe. Paulo Petruzzellis, exclusivamente para o atendimento às 
crianças que frequentam o Bairro da Juventude. Em 2010 contamos com 22 salas de 
aula de 1º ano ao 8º ano, envolvendo no Ensino Fundamental, 32 professores cedidos 
pela Secretaria Municipal de Educação, totalizando 645 alunos.
 
Isto tudo tem possibilitado um crescimento bastante positivo no que diz respeito à 
qualidade na aprendizagem e permanência das crianças na escola, isto é, menor índice 
de evasão escolar e menor índice de reprovação, uma vez que os professores têm sido 
incentivados pelo Bairro da Juventude e pela Secretaria de Educação a participações 
em cursos e treinamentos.

Laboratórios Educativos
Os Laboratórios Educativos tem como objetivo criar oportunidades à criança e ao 
adolescente, para que construam seus conhecimentos e valores de forma crítica, 
criativa e prazerosa, desenvolvendo suas capacidades de transformação da realidade 
na busca de uma melhor qualidade de vida, respeitando e valorizando sua 
individualidade.

Como as crianças e adolescentes permanecem na Instituição de nove a 12 horas por 
dia, procuramos além da permanência no Ensino Fundamental, desenvolver 
programas ocupacionais que visam o desenvolvimento físico, intelectual, religioso e 
social, potencializando suas habilidades, através de atividades educativas e 
recreativas. Os Laboratórios Educativos atenderam em 2010, diretamente, 445 alunos 
no contraturno escolar.

Os laboratórios
 estão assim divididos

Laboratório de Artes
Laboratório de Ciências
Laboratório de Comunicação
Laboratório de Consciência Corporal
Laboratório de Informática
Laboratório Lúdico
Laboratório de Musicalização
Laboratório Operacional
Laboratório de Recreação e Lazer.

Os Laboratórios Educativos 
desenvolveram em 2010 
projetos trimestrais, com os 
seguintes temas e atividades 
realizadas: “LABORATÓRIOS 
EDUCATIVOS HÁ CINCO ANOS 
CONTRIBUINDO PARA VIVER 
BEM”, “LABORATÓRIOS 
EDUCATIVOS ENTRAM EM 
CAMPO NA COPA DO MUNDO 
DE 2010”, “VIVENDO E 
APREDENDO A CRESCER COM 
RESPONSABILIDADE”. 



Oficinas Culturais
As oficinas acontecem em horário 
complementar ao do Ensino regular e 
atendem crianças e adolescentes com 
idade entre seis e 14 anos. Todas as 
crianças e adolescentes tem acesso às 
oficinas culturais e esportivas, podendo 
optar pela qual tem maior identificação, 
respeitando cronograma pré-definido. 
Estas atividades tornam-se programas, 
realizados em parceria com diversas 
empresas da região.

"Cordas Encanto" atendeu 120 alunos. 
Parceiros: Corcril Refrigeração, Gabriella 
Revestimentos Cerâmicos e Merca-Pan 
Caminhões.

"Atleta do Futuro" atendeu 200 alunos. 
Parceiro: Sesi

"Tênis Comunitário " atendeu 120 alunos. 
Parceiro: Unimed 

"Escolinha de Futebol Bola Cheia" 
atendeu 100 alunos. 
Parceiro: Construtora Corbetta

"Falcões do Futsal" atendeu 126 alunos. 
Parceiros: Escolinha de Futsal Falcão/12 e 
o técnico da Seleção Brasileira de Futsal 
Marcos Sorato (Pipoca)

"Percussão e Musicalização" atendeu 450 
alunos do Ensino Fundamental. 
Parceiro Useall Software. 

"Viva Vôlei" atendeu 100 alunos. 
Parceiro: Construtora Fontana

"Jiu Jitsu" atendeu 80 alunos
Parceiro: Academia Rilion Gracie

"Canto Coral" atendeu 260 alunos

"Artesanato" atendeu 16 alunos
 
"Orquestra" atendeu 30 alunos

"Dança de rua"  atendeu 120 alunos)

Oficinas Esportivas
As Oficinas Esportivas, uma parceria com a Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC), atendeu 100 alunos que receberam atividades desportivas como: natação, 
basquete, vôlei, futebol e atletismo, disponibilizando espaços e professores aptos para 
o fomento do esporte.

Em virtude das atividades, as crianças acabam 
participando de muitos eventos e festas em toda a região 
de Criciúma e municípios vizinhos, divulgando o trabalho 
da Entidade e fortalecendo o trabalho realizado.



Espaço Jovem 
O Espaço Jovem tem como objetivo oportunizar ao adolescente diferentes formas de 
construir o conhecimento, valorizando e exercendo a cidadania em busca de sua 
autonomia, criando condições para formação de sua identidade e garantindo um 
ambiente envolvente e saudável, de modo que os adolescentes sejam protagonistas 
de sua história.

Em 2010, atendeu 200 adolescentes com idade entre 11 e 14 anos, com o intuito de 
oportunizar diversas formas de se desenvolver, por meio de atividades esportivas, 
projetos ambientais, visitas e participação em oficinas culturais. Naquele ano também 
foi realizada a V Semana de Prevenção às Drogas, elaborada com a participação de 
professores e adolescentes e aberta para toda a comunidade.

Ensino Profissionalizante
O Centro de Educação Profissional (CEP) promove Educação Profissional de qualidade, 
desenvolvendo de forma integral as competências, habilidades e atitudes do 
educando, oportunizando sua inserção no mundo do trabalho, por meio de 
tecnologias educacionais modernas e corpo docente comprometido com a eficiência 
dos processos desenvolvidos. O CEP ofereceu cursos profissionalizantes a quase 450 
adolescentes e jovens, entre 14 e 18  anos, nas áreas de:

Mecânica Geral
Mecânica de Automóveis
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica
Padeiro e Confeiteiro
Programador de Computador
São parceiros do CEP: SENAI, UNESC e Betha Sistemas.

Para adultos são oferecidos, no período noturno, cursos de Requalificação Profissional 
nas áreais de: Tornearia, Soldagem, Ajustagem/Fresagem, Eletricista Industrial e 
Predial, Programador de Computador, Mecânica de Automóveis e Panificação.  

Além das atividades descritas acima o CEP desenvolve projetos diferenciados que 
completam a formação dos educandos. Destes podemos citar: Valorizando a Pátria, 
Atividades Esportivas, SIPAT, Junior Achievement, Reuniões de Pais e 
Encaminhamento ao Mercado de Trabalho. 

Projetos Espaço Jovem: 

- Guardiões da Natureza 
- Parceria com as Empresas Rio Deserto

- Projetos Esportivos 
- Parceria com a Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC)

- Campanha de prevenção ao uso de drogas e V Semana de Prevenção às Drogas 
- Parceria com a Campanha "Crack Nem Pensar" da Fundação Mauricio Sirotsky 
Sobrinho.



Visitas e palestras
Ao longo do ano letivo são agendadas algumas visitas e palestras técnicas com temas 
transversais, objetivando o aperfeiçoamento da aprendizagem dos educandos 
preparando sempre para o mundo e os levando ao encontro da realidade das 
empresas.

EMPRESAS/FEIRAS

I Feira Tecnológica

Betha Sistemas

Carbonífera Criciúma

Forauto

ICON

MDS

Petrofab

Useall Software

WEG (Jaraguá do Sul)

400

60

120

55

120

55

46

60

38

CURSO 
Todos os cursos

Programador de Computador

Mecânica Geral (Turmas Novas)

Mecânica de Automóveis

Mecânica Geral

Mecânica de Automóveis

Mecânica Geral

Programador de Computador

Eletroeletrônica/Mec.Geral

NºEDUCANDOSPALESTRAS CURSO 

Empregabilidade
Mercado de Trabalho
Respeitando as 
Diferenças
Ginástica Laboral

Higiene e Saúde
Direitos Trabalhistas

Mecânica Geral
Mecânica de Automóveis

Programador de Computador

Programador de Computador 
e Padeiro & Confeiteiro
Padeiro e Confeiteiro
Mecânica Geral

Trilha Ecológica
Educação e Legislação 
do Trânsito
Inspeção Veicular

53

400

50

Programador de Computador

Todos os cursos

Mecânica de Automóveis
Hemosc
Visita à Exposição 
de Animais - UNESC
Encaminhamento para 
Mercado de trabalho
Perfil Profissional

400

60

400

60

Todos os cursos

Padeiro e Confeiteiro

Todos os cursos

Crack nem Pensar 
(Prevenção ao uso 
de drogas)

400Todos os Cursos

Mecânica Geral

48
60

60

120

60

120

NºEDUCANDOS

Espaço Cultural
O Espaço Cultural do Bairro da 
Juventude possibilita o acesso 
às  d i ferentes  formas  de  
entretenimento relacionadas à 
vida escolar, através de ampla 
biblioteca e sala de cinema. São 
d e s e n v o l v i d a s  t a m b é m ,  
atividades em parceria com os 
Laboratórios Educativos e com 
o Serviço Social do Comércio 
(SESC) através dos projetos de 
Sessões de Cinema e Sacola 
Literária.

Apoio Psicossocial
O Bairro da Juventude oferece serviço de apoio Psicossocial, por meio de atendimento 
às crianças, adolescentes, jovens e famílias dos educandos e educadores, com equipe 
técnica especializada que realiza intervenções, atendimento e orientação, palestras, 
mediações familiares, atendimentos individuais, trabalhos em grupo, visitas 
domiciliares, encaminhamento ao mercado de trabalho, e encaminhamentos às 
especialidades médicas.

Famílias:
- Visitas domiciliares realizadas pela assistente social:....................................................152
- Visitas domiciliares realizadas pela psicóloga:....................................................28
- Projeto Papais na Rede – curso de informática (pais concluintes).......................15
- Atendimento aos pais realizados pela assistente social:...........................................163
- Atendimento aos pais e/ou responsáveis realizados pela psicóloga:.............154 
- Encontros de pais 

Educadores:
- Orientação individual ao professor:...................................................................117
- Encontro com todos os funcionários: Tema – Bullyng 
   (Parceria com o setor de Recursos Humanos)
- Projeto Meu Educador Conhece Minha Casa: todos os professores 
   do ensino Fundamental I visitaram a casa de seus alunos.

Atividades realizadas em 2010 com os educandos 
- Intervenções psicológicas individuais à criança e adolescente:...........................343
- Intervenções psicológicas em grupo:.....................................................................................180
- Encaminhamentos de APOIA – frequência ao conselho tutelar:..........................23
- Encaminhamentos de APOMT – aviso por maus tratos:..................................21
- Palestras do conselho tutelar para os alunos do Espaço Jovem:...........................02
- Ciclo de palestras sobre drogas;
- Coordenação da V Semana de Prevenção às Drogas para os alunos do 
   Espaço Jovem e CEP com várias palestras e atividades.



Saúde Preventiva
O Bairro da Juventude desenvolve um programa de acompanhamento sistemático às 
crianças e adolescentes no que diz respeito aos procedimentos preventivos básicos de 
saúde. Também são realizadas palestras e distribuição de panfletos, atingindo crianças, 
adolescentes e as famílias, enfatizando sempre a importância da prevenção. Para isto 
encontra-se instalado nas dependências da Entidade, um ambulatório médico e um 
consultório dentário. Para viabilização do consultório dentário tivemos a participação 
efetiva do SESI (cessão dos equipamentos) e convênio com a Secretaria Municipal de 
Saúde (cessão dos profissionais e material de consumo) como também para o 
ambulatório médico. Em 2010 uma profissional de fonoaudiologia, através de 
parcerias com empresas, fez parte desta equipe, dando ainda mais qualidade aos 
trabalhos.

Alimentação
A Instituição possui refeitório com 500 lugares, onde existe um cronograma de rodízio 
para que possamos oferecer cinco refeições/dia para aproximadamente 1.500  
crianças e adolescentes. Toda alimentação é balanceada e nutritiva, já que grande 
parte dos alunos só se alimenta, de forma adequada, no período em que permanece no 
Bairro da Juventude.

Para isto, contamos com alimentos recebidos através da merenda escolar, fornecida 
pela Prefeitura Municipal de Criciúma, doações da comunidade, parcerias com as 
empresas e PPA (Programa de aquisição de alimentos do Governo Federal).

A Pastoral da Criança através de suas voluntárias produzem a multimistura numa 
cozinha montada pela Instituição como também realizam o acompanhamento de 
todas as crianças da Educação Infantil através da pesagem mensal e a prescrição das 
dietas quando necessário.                                                        

SÃO SERVIDOS
DIARIAMENTE:

Arroz:            80 quilos
Feijão:           35 quilos
Macarrão:    70 quilos
Carne:           130 quilos
Pães:               900
Leite:              120 litros

Quantidade/dia:          5.000 refeições
Quantidade/mês:       105.000 refeições
Quantidade/ano:        1.260.000 refeições



Transporte
O Bairro da Juventude possui três ônibus que fazem o transporte gratuito das crianças 
e adolescentes diariamente. O transporte escolar é oferecido para crianças a partir dos 
três  até os 13 anos de idade e as regras de uso são construídas pelos monitores e pelas 
crianças e adolescentes e fixadas no interior do veículo. 

Selo “Amigos do Bairro da Juventude” – 
Consiste no uso de um selo em produtos 
e serviços industrial izados e/ou 
comercializados, visando à canalização 
d e  u m  p e r c e n t u a l  m e n s a l  d o  
faturamento da empresa em benefício 
do Bairro da Juventude. 

O desenvolvimento da região passa pelo 
envolvimento de todos. E os gestores 
que já possuem esta visão sabem que 

aliar a corporação a uma entidade socialmente responsável, aproxima a empresa da 
sociedade e do seu próprio público, construindo uma imagem positiva de sua marca.

Com o constante apoio da Congregação 
Rogacionista, esta campanha, com padrinhos oriundos da Suíça e da Itália, tem sido 
desenvolvida e ampliada, sendo que, além de contribuir muito para o aprimoramento 
das atividades, tem divulgado grandemente o nosso trabalho.

Campanha de Adoção à Distância - 

Campanhas para Captação de Recursos
Para a manutenção de todos os programas citados, a Instituição, através do 
departamento de Marketing, desenvolve várias Campanhas, Convênios e Parcerias 
que possibilitam manter a qualidade e nível do trabalho levando oportunidades as 
mais de 1.500  crianças  e jovens  atendidos  pelo  Bairro  da Juventude.

Campanhas Permanentes:
Campanha “Adote uma Criança”  – 

Campanha “Folha de Pagamento” –

Campanha “Doação de Cartuchos de tinta usados para impressora” –

Contribuição feita por pessoa física ou 
jurídica, através de débito em conta 
corrente, cobrança em carteira e no cartão 
Visa;

 São 
contribuições feitas por funcionários de 
empresas que autorizam o débito da 

doação em sua folha de pagamento após contato feito pela equipe de captação;

 É a doação de 
cartuchos de tinta e tonners usados que a Instituição recebe e encaminha para a 
reciclagem, mostrando a preocupação do Bairro da Juventude com o meio ambiente;

Campanha “Reciclar” –

Campanha “Cartões de Natal”  –

 É a prestação de 
serviço de coleta e armazenagem 
temporária de resíduos de classe I, 
oriundos da indústria e de postos de 
combustíveis a serem destinados para o 
aterro industrial competente;

 
Anualmente a Instituição comercializa 
Cartões de Natal, com desenhos criados 

pelas crianças. Em 2010 foram comercializados mais de 34.000 unidades para 
empresas e comunidade;

Campanha  “Toque do Bairro” - 

Almoços - 

É a campanha de 
captação realizada pelo Call Center visando à doação 
através de débito na fatura telefônica, cartão de crédito 
ou fatura de água.

No calendário de eventos possuímos várias 
datas especiais, onde realizamos almoços para a 
comunidade, que tem participação efetiva nesses 
eventos, e garante também o êxito dos mesmos.

Criançômetro – O Bairro da Juventude tem um custo de 
meio salário mínimo por criança . Sendo assim foi 
criado um mecanismo de medição para demonstrar a 
quantidade de crianças que ainda estão descobertas 
financeiramente na Instituição. 

/mês



Convênios e Parcerias
Para que os trabalhos que a Instituição desenvolve e as metas propostas sejam 
atingidas, contamos com o apoio e a participação de muitas empresas e instituições 
que além do aporte financeiro reforçam nossa imagem pela honestidade e 
transparência. 

São parceiros:

Nossos agradecimentos, de forma especial, a toda a comunidade e imprensa que 
confiando em nosso trabalho, e nos valores que acreditamos, buscam colaborar de 
forma incondicional.

Prefeitura Municipal de Criciúma

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal da Saúde

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense



PASSIVO
Valores em R$

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL 
CAIXA

BANCOS C/MOVIMENTO
BANCOS C/MOVIMENTO

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
BANCOS C/APLICAÇÕES

VALORES A RECEBER
SENAI
PROJETO BOLA CHEIA - CORBETTA

OUTROS CRÉDITOS
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 
CHEQUES DEVOLVIDOS
VALORES A RECEBER POR VENDA DE ATIVOS
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES

ESTOQUES
VESTUÁRIO
ALIMENTOS
MATERIAL EDUC. PROFIS.
MATERIAL LIMPEZA
MATERIAL EXPEDIENTE
MATERIAL ESCOLAR

DESPESAS ANTECIPADAS
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR

ATIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO
MEGA PLIN - UNIBANCO C/C 108288-3

IMOBILIZADO
EDIFICAÇÕES
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
MÓVEIS E UTENSILIOS
VEÍCULOS
COMPUTADORES E PERIFERICOS
APARELHOS DE TELEFONE
MÁQUINAS DE CORTE E COSTURA
PARQUE 
APARELHOS MUSICAIS
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO PAVILHÃO ESCOLA
CONSÓRCIO JUGASA
CONSTRUÇÃO COZINHA INDUSTRIAL

IMOBILIZADO DE TERCEIROS
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

DEPRECIAÇÃO

2010

4.408.171,63
1.377.163,25
1.292.851,62
1.698,10

260.369,65
260.369,65

1.030.783,87
1.030.783,87

17.280,00
17.280,00
0,00

24.650,00
150,00
0,00
6.000,00
18.500,00

41.035,15
9.106,90
5.895,64
309,07
16.586,09
6.676,85
2.460,60

1.346,48
1.346,48

3.031.008,38
0,00
0,00
0,00

3.031.008,38
1.741.907,41
178.677,37
342.682,15
133.253,49
116.506,84
11.263,40
12.322,00
5.900,00
73.105,10
36.603,28

622.953,25
541.650,01
39.240,12
42.063,12

682.772,78
644.208,86
26.966,92
11.597,00

-926.938,69

2009

3.560.074,40
764.276,76
717.752,78
83,08

286.627,98
286.627,98

431.041,72
431.041,72

19.900,00
14.400,00
5.500,00

8.387,40
7.357,40
1.030,00
0,00
0,00

17.191,20
4.338,00
3.247,45
1.369,19
4.481,23
268,02
3.487,31

1.045,38
1.045,38

2.795.797,64
240,00
240,00
240,00

2.795.557,64
1.739.407,41
186.677,37
342.682,15
186.960,95
113.898,79
11.263,40
12.322,00
5.900,00
73.105,10
36.603,28

217.616,71
196.361,96
21.254,75
0,00

682.772,78
644.208,86
26.966,92
11.597,00

-813.652,30

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS  EM 31/12/2010 E 2009

ATIVO

Valores em R$

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
FORNECEDORES
SEGUROS A PAGAR
CONSÓRCIO FORAUTO VEÍCULOS LTDA

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPREST/FINAN. ENTIDADES PRIVADAS

IMPOSTOS A RECOLHER
INSS A RECOLHER - EMPREGADOS
PIS S/FOLHA
I.R.RETIDO NA FONTE
IRRF RETIDO TERCEIROS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
SALÁRIOS
FÉRIAS
RESCISÕES CONTRATUAIS
FGTS
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

PROVISÕES
PROVISÕES P/FÉRIAS 
PROVISÕES P/INSS S/FÉRIAS
ISENÇÃO INSS FÉRIAS PATRONAL(-)
PROVISÕES P/FGTS S/FÉRIAS
PROVISÕES PIS S/FL.FÉRIAS
PROVISÃO INSS 13. SALARIOSALÁRIO
PROVISÃO ISENÇÃO INSS 13. SALÁRIO

OBRIGAÇÕES DIVERSAS
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

OBRIGAÇÕES COM PROJETOS
PROJETO ESPORTE E LAZER
 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES DIVERSAS
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS  EM 31/12/2010 E 2009

2010
4.408.171,63
948.931,10
49.151,42
49.151,42
0,00
0,00

0,00
0,00

21.769,19
7.740,19
1.632,28
12.321,83
74,89

102.818,27
89.965,59
1.448,33
8,05
11.396,30
0,00

143.616,22
132.674,66
0,00
0,00
9.618,40
1.323,16
0,00
,000

545,00
545,00

631.031,00
631.031,00

682.772,78
682.772,78
644.208,86
26.966,92
11.597,00

2.776.467,75
2.741.019,59
35.448,16

2009

3.560.074,40
330.614,79
34.065,25
32.370,70
905,61
788,94

1,32
1,32

19.794,46
6.749,25
1.500,89
11.460,91
83,41

90.071,98
77.747,32
306,66
1.443,39
10.538,96
35,65

183.653,91
173.193,14
159.524,87
-159.524,87
8.878,54
1.582,23
48.498,84
-48.498,84

3.027,87
3.027,87

0,00
0,00

682.772,78
682.772,78
644.208,86
26.966,92
11.597,00

2.546.686,83
2.152.462,98
394.223,85



Demonstração de Resultados
do Exercício (em R$)
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 

RECEITA PROVENIENTE DE ATIVIDADES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
Doações de Entidades Privadas
Outras Receitas - Projetos

RECEITA PROVENIENTE DE ATIVIDADE NA ÁREA DE ASSIST. SOCIAL
Convênio c/Entidades Públicas
Convênio c/Autarquias
Convênio c/Entidades Religiosas
Doações Particulares e Campanhas
Doações c/Entidade Economia Mista
Selo de Qualidade
Festas e Promoções
Bens e Sucatas
Projetos
Outras Receitas

RECEITA LÍQUIDA

CUSTOS DOS SERVIÇOS
Custos aplicados na área de Educação
Custos aplicados na área de Social

SUPERÁVIT BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas
Isenções Obtidas
Inss (-)
Cofins (-)
CSLL (-)

RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
Receita Financeira
Despesa Financeira

OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO
Superávit do Exercício

2010
3.142.743,81

226.348,50
207.360,00
18.988,50

2.916.395,31
45.300,00
290.679,12
0,00
1.352.569,15
749.411,18
110.630,84
34.413,05
81.487,57
111.167,97
140.736,43

3.142.743,81

2.333.863,78
895.980,26
1.437.883,52

808.880,03

849.336,17
849.336,17
524.344,87
424.201,04
96.953,50
3.190,33

38.602,03
51.737,13
13.135,10

37.302,27

35.448,16
35.448,16

2009
3.247.355,98

198.004,13
172.800,00
25.204,13

3.049.351,85
91.580,00
191.004,53
56.811,49
1.453.065,84
782.082,62
94.638,43
9.841,32
134.240,95
151.527,23
84.559,44

3.247.355,98

2.192.495,38
795.378,08
1.397.117,30

1.054.860,60

708.673,23
708.673,23
516.438,03
381.783,69
99.174,19
35.480,15

33.529,83
43.943,67
10.413,84

14.506,65

394.223,85
394.223,85


