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EDITORIAL

A promoção e o aprimoramento da 
criança e do adolescente através da 
educação como mola propulsora de 
transformação é a missão do Bairro da 
Juventude.

Embora a Constituição Federal de 1988 
tenha dedicado um capítulo à educação 
assegurando ser direito de todos e 
dever do Estado e da família, é certo que 
muitas instituições filantrópicas tem 
sido fundamentais no desenvolvimento 
educacional de crianças e adolescentes.
 
A conquista da cidadania passa 
necessariamente pela educação, para 
que a pessoa possa ter consciência dos 
seus direitos civis e políticos.

A educação não inicia na escola. O 
começo é no seio familiar, mas depende 
das condições socioeconômicas,  a sua 
origem, o meio, dentre tantos outros 
aspectos.

A realidade das crianças e adolescentes 
menos favorecidos e, mais precisamente 
os que estão em risco, é que vem 
merecendo a atenção da Instituição.

Nas páginas seguintes, o leitor 
tomará conhecimento da estrutura 
organizacional e poderá perceber o 
que vem sendo realizado na busca de 
formar uma adolescência/juventude 
sadia, educada e preparada através de 
oficinas  culturais, esportivas, laboratórios 
educativos e cursos de  educação 
profissional.

Temos a crença de que é possível 
transformar a vida das pessoas 
possibilitando o acesso à escola de 
qualidade, proporcionando que sejam 
habilitadas e preparadas para os desafios 
que se apresentarem.

E isso somente é possível graças as 
valorosas contribuições de voluntários, 
pessoas físicas e jurídicas, campanhas 
desenvolvidas por empresas e por 
abnegados que  dispõe  de seu tempo de 
lazer em prol da formação de crianças e 
adolescentes.

Aqui também é oportuno mencionar a 
participação dedicada de todo o corpo 
de colaboradores, direção administrativa, 
voluntários que realizam tarefas diárias e 
que compõe os Conselhos Deliberativo 
e Fiscal.

Esperamos que este Balanço Social sirva 
de motivação para que outras pessoas 
de bem que almejam um País mais 
justo e de oportunidades, se envolvam 
diretamente e apoiem as ações sociais.

Agradecemos a todos pelo constante 
apoio ao BAIRRO DA JUVENTUDE 
e convidamos para uma visita, em 
qualquer dia da semana,das 2ªs às 6ªs 
feiras, no horário compreendido entre 8h 
e 17h, sem necessidade  de marcação de 
hora, pois teremos a máxima honra em 
recebê-lo.

Tito Lívio de Assis Góes - Presidente 
do Conselho Deliberativo do Bairro da 
Juventude dos Padres Rogacionistas



APRESENTAÇÃO

O Bairro da Juventude, localizado na 
cidade de Criciúma, tem a satisfação 
de apresentar o Balanço Social do 
exercício 2013, com transparência e 
fidelidade, relatando nossa missão, 
programas e projetos desenvolvidos 
e a real situação financeira e 
administrativa da Instituição.  Este 
relatório tem por objetivo tornar 
público as ações e o engajamento 
da Instituição para mudar a 
realidade de crianças, adolescentes 
e jovens que estão em situação de 
vulnerabilidade social. Este balanço 
traz, de forma resumida, o que é 
o Bairro da Juventude que, há 64 
anos, é destaque pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade. 
O êxito desta proposta somente 

acontece a partir do entusiasmo de 
todos aqueles que acreditam neste 
sonho e hoje fazem parte desta 
realidade: empresários, educadores, 
voluntários, apoiadores e a 
comunidade. E, sobretudo, porque 
conta com o comprometimento de 
uma equipe de colaboradores que 
trabalha com amor e empenho. 

À comunidade sul catarinense, 
aos poderes constituídos, aos 
nossos profissionais, educandos, 
voluntários e parceiros, os melhores 
agradecimentos pelo apoio que 
diretamente determina a qualidade 
e abrangência de nossa atuação. 

MISSÃO

Promover e oportunizar a transformação social, por meio 
da formação integral e assistência social, com processos 
educacionais humanizados para crianças, adolescentes, jovens e 
suas famílias.

VISÃO DE FUTURO

Ser referência na preparação das gerações futuras, alicerçado 
em valores éticos, capazes de transformar a sociedade, a partir 
de processos educacionais e de gestão, modernos, inovadores e 
humanizados.

VALORES

Seriedade e Transparência - Ter uma gestão ética, 
comprometida com todos os públicos.
Otimismo e Motivação - Acreditar na capacidade de 
transformação do “eu” e do meio.
Espiritualidade - Alimentar o espírito da amizade, amor e 
respeito em todas as relações. 
Comprometimento - Ser comprometido com a causa da 
organização, preservando sua imagem e ideologia.
Respeito aos Recursos Captados - Utilizar de forma honesta, 
criteriosa, consciente e econômica os recursos captados.
Valorização do Patrimônio - Manter os ambientes íntegros e 
modernos.



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 administrado 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 comprometimento com a busca de 
soluções para problemas sociais defendida pela direção do Bairro da 
Juventude encontrou eco no meio empresarial e em toda comunidade 
criciumense, o que alavancou o crescimento de forma simples e 
objetiva, desenvolvendo potencialidades humanas através das 
oportunidades oferecidas aos educandos.

O Bairro da Juventude atende aproximadamente 1,5 mil crianças, 
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, em 
período integral, e suas famílias, de 82 bairros do município de Criciúma, 
oferecendo transporte gratuito, quatro refeições diárias, ambulatório 
com médico pediatra, atendente de ambulatório e dentista, espaço 
cultural e atendimento psicossocial.

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, a modalidade 
de atendimento desenvolvida pelo Bairro da Juventude é a de proteção 
social básica, caracterizada por serviços de convivência e fortalecimento 
de vínculos, além de profissionalização e encaminhamento ao mercado 
de trabalho, possibilitando o acesso dos alunos à saúde, alimentação, 
assistência social, psicológica e projetos de educação, cultura, esporte 
e lazer.

O Bairro da Juventude em parceria com a Prefeitura municipal de 
Criciúma, desde 1994, sedia a E.M.E.I.F Pe. Paulo Petruzzellis através 
de Educação Infantil e Ensino Fundamental, possibilitando que os 
alunos estejam em período integral na Instituição. A entidade também 
desenvolve Cursos Profissionalizantes em parceria com o SENAI/SC.

HISTÓRICO



CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

SECRETARIA EXECUTIVA

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

A Secretaria Executiva é constituída por dois membros, 
sendo a Secretária Executiva nomeada pelo Conselho 
Diretor e estando assim constituída:

Tito Lívio de Assis Góes

Pe. João Batista Simon

Renato Campos Carvalho

Algemiro Manique Barreto

José Altair Back

Gilberto Francisco Hobold

Ricardo Pieri

Plácido Pizzetti

Édio José Del Castanhel

João Luiz Novelli

Titular

Titular

Titular

Suplente

Suplente

Suplente

Sílvia Regina Luciano Zanette  

Anézio Luiz de Souza

Presidente

Tesoureiro

Secretário

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Zalmir Casagrande  

Elio Daleffe

Ramon Thomé Giassi

Edson Luiz do Nascimento

Luiz Gonzaga Mariano

Maria Elizabeth da Silva Henrique

Secretária Executiva

Secretário Técnico∕Projetos



FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

INFRAESTRUTURA

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 Instituição 
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). 

O Bairro da Juventude conta com uma 
excelente estrutura física, totalizando 
aproximadamente 9.000 m² de área 
construída, área verde com árvores e 
gramados, complexo esportivo (quadra 
poliesportiva e campo de futebol suíço), 
parque infantil, refeitório com 500 lugares, 
cinema, biblioteca, auditório, ambulatório, 
salas de informática e sete veículos, entre os 
quais, 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 levantados 
pelos coordenadores em conjunto com 
os educadores, e de acordo com as 
necessidades estabelecidas através dos 
planejamentos das atividades.
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 
financeira.

QUADRO FUNCIONAL
VÍNCULO EMPREGATÍCIO            CARGA HORÁRIA          Nº FUNCIONÁRIOS

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 205

No Bairro da Juventude, os funcionários 
possuem diferentes vínculos empregatícios 
que podem acontecer com a Entidade, 
Prefeitura, cedidos e voluntários.

Bairro da Juventude

Bairro da Juventude

Bairro da Juventude

Bairro da Juventude

Bairro da Juventude

Bairro da Juventude

Prefeitura Municipal de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

AFASC

Sesi/Bairro da Juventude

Estagiário - Prefeitura Municipal de Criciúma

Estagiário - Prefeitura Municipal de Criciúma

Adolescentes Aprendizes Bairro da Juventude 
(Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal)

*Bairro da Juventude/Prefeitura Municipal de
  Criciúma

*Bairro da Juventude/Prefeitura Municipal de   
  Criciúma

*Alguns funcionários possuem 
vínculo empregatício com o Bairro 
da Juventude (20h) e também com 
a Prefeitura Municipal de Criciúma 
(20h) e (30h).

40h

30h

24h

20h

16h

08h

40h

30 h

20h

12h

40h
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30h

20h
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20h/20h

20h/30h

61

10
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12
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02
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32
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34

15
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QUADRO DE ESCOLARIDADE

PROGRAMAS,PROJETOS,
SERVIÇOS E BENEFÍCIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS
QUADRO VOLUNTÁRIOS

                                                                            QUANTIDADE

SETOR                                                              QUANTIDADE

Nível Superior (incluindo especialização)

Cursando Nível Superior

Ensino Médio Completo

Ensino Médio Incompleto (cursando)

Ensino Fundamental Completo

Ensino Fundamental Incompleto
 

Administração

Ed. Infantil

CEP

Laboratórios/oficinas

Em 2013 foram realizadas diversas atividades 
de capacitação, totalizando aproximadamente 
20 horas de treinamento por profissional. 
Visando o aprimoramento constante e a 
qualidade dos trabalhos realizados com as 
crianças, adolescentes e suas famílias, o Bairro 
da Juventude estimula e incentiva a participação 
dos funcionários 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 também disponibiliza vale transporte, 
convênio farmácia, 20% do valor do plano de 
saúde, convênios para bolsas de pós-graduação 
e ainda possui refeitório próprio.

As atividades desenvolvidas pela Instituição tem como 
público alvo crianças, adolescentes, jovens e famílias 
que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 
Descreveremos as ações realizadas em 2013, nos diversos 
setores que compõem o Bairro da Juventude. 

94

22

11

43

11

24

10

01

06

13



EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO
FUNDAMENTAL

O Bairro da Juventude oferece em parceria com 
a Prefeitura Municipal de Criciúma, Lions Club 
Rainha do Sul e demais apoiadores, o Centro de 
Educação Infantil Santo Antônio de Pádua. A 
Educação Infantil tem como missão promover o 
cuidado, a educação integral e o fortalecimento 
de vínculos direcionados à crianças de quatro 
meses até seis anos de idade, atendendo as 
suas necessidades básicas e contribuindo para 
o desenvolvimento das capacidades infantis de 
forma educativa e prazerosa. São atendidas 201 
crianças, em período integral, de segunda a
sexta-feira, das 06h30min às 18h30min.

A entidade possui convênio 
com a Prefeitura Municipal 
de Criciúma, onde foi 
implantado através de 
Lei Municipal nº 2998 de 
13 de Outubro de 1994, 
o Grupo Escolar Padre 
Paulo Petruzzellis, com 
Ensino Fundamental 
de 1º ao 9º ano,  para o 
atendimento exclusivo às 
crianças e adolescentes 
que frequentam o Bairro da 
Juventude. 
Em 2013 foram atendidos 
720 alunos que receberam 
atendimento integral, onde 
estão, meio período, no 
Ensino Fundamental e no 
contraturno participam 
de atividades e ações 
relacionadas às áreas 
de assistência social, 
educação, esporte, cultura, 
entretenimento, saúde, 
alimentação, transporte e 
apoio psicológico.

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

Jardim I – crianças de três a quatro anos

Jardim II – crianças de quatro a cinco anos

Jardim III – crianças de cinco a seis anos.



OFICINAS

As oficinas acontecem em horário complementar ao do Ensino 
Regular e atendem crianças e adolescentes com idade entre 
07 e 14 anos. Todos os alunos têm acesso às oficinas culturais 
e esportivas, podendo optar por aquela que tem maior 
identificação, respeitando cronograma pré-definido. Estas 
atividades tornam-se programas, realizados em parceria com 
diversas empresas da região.

“Tênis Comunitário” 
Mantenedor: Unimed
Alunos atendidos: 120

“Bola Cheia”
Alunos atendidos: 160

“Criciúma Futsal” 
Alunos atendidos: 100

“Vida Vôlei” 
Mantenedor: Construtora 
Fontana
Alunos atendidos: 200

“Jiu-Jitsu” 
Mantenedor:
Academia Rillion Gracie/
Criciúma
Alunos atendidos: 80

“Capoeira” 
Alunos atendidos: 100

“Tênis de Mesa”
Mantenedor: Biofhitus
Alunos atendidos: 120

“Karatê”
Mantenedor: Fundação 
Municipal de Esportes (FME)
Alunos atendidos: 36

“Projeto Esportivo” 
Mantenedor: Universidade 
do Extremo Sul Catarinense – 
Unesc
Alunos atendidos: 80

“Atleta do Futuro – PAF”
Mantenedores: Serviço 
Social da Indústria (Sesi), 
Milano Estruturas Metálicas e 
Construtora Fontana
Alunos atendidos: 700

“Esporte e Lazer”
Convênio com o Ministério dos 
Esportes
Alunos atendidos: 200

“Cordas Encanto”
Mantenedores: Corcril Refrigeração e 
Gabriela Revestimentos Cerâmicos 
Alunos atendidos: 70

“Coral Vozes de Esperança”
Instituto HSBC Solidariedade
Alunos atendidos:117

“Orquestra Filarmônica” 
Mantenedor:  Instituto HSBC 
Solidariedade
Alunos atendidos: 50

“Cerâmica Artística”
Alunos atendidos: 30

“Educação Ambiental Guardiões da 
Natureza”
Mantenedor: Empresa EcoFaq
Alunos atendidos: 20

“Geração de Talentos”
Convênio com o Ministério da Cultura
Alunos atendidos: 200

OFICINAS ESPORTIVAS 

OFICINAS CULTURAIS



LABORATÓRIOS 
EDUCATIVOS

ENSINO
PROFISSIONALIZANTE

Os Laboratórios 
Educativos tem 
como objetivo criar 
oportunidades à criança 
e ao adolescente para 
que construam seus 
conhecimentos e valores 
de forma criativa e 
lúdica, 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, espiritual e 
social, potencializando 
suas habilidades. Os 
Laboratórios Educativos 
atenderam em 2013, 720 
alunos.

 O Bairro da Juventude, tratando-se de uma 
entidade de assistência social, através de 
parcerias, sedia Cursos Profissionalizantes, 
gratuitamente, para adolescentes e 
jovens entre 14 e 18 anos, em situação 
de risco e vulnerabilidade social. Durante 
a década de 50, o SENAI, ao transferir-
se de Siderópolis/SC para Criciúma/SC 
instalou-se provisoriamente no Bairro da 
Juventude, onde começou suas atividades. 
A partir daí deu-se início a uma importante 
parceria, oportunizando aos jovens a tão 
sonhada profissionalização. O Centro de 
Educação Profissional (CEP) do Bairro da 
Juventude desenvolve cursos em nível de 
Aprendizagem Industrial.

Artesanato

Musicalização
(Parceria com a empresa Useall Software)

Consciência Corporal 

Lúdico

Informática

Multicultural

Comunicação 

Ciências

LABORATÓRIOS EDUCATIVOS
ESTÃO ASSIM DIVIDIDOS



No período noturno são 
oferecidos aos adultos cursos 
de Requalificação Profissional 
nas seguintes áreas: Ajustagem/
Fresagem, Mecânica de Automóveis, 
Eletricidade Industrial, Eletricidade 
Predial, Soldagem, Tornearia, 
Programador de Computador e 
Panificação, possibilitando além da 
profissionalização o desenvolvimento 
humano de nossa comunidade.

Além das atividades descritas acima, o 
CEP desenvolve projetos diferenciados 
que completam a formação dos 
educandos, proporcionando aos 
adolescentes e jovens, esporte, lazer, 
integração, inserção no mercado de 
trabalho, além de acesso a todos os 
serviços de apoio oferecidos pela 
entidade. Destes podemos citar: 
Atividades Esportivas e de Lazer, SIPAT 
(Semana Interna de Prevenção aos 
Acidentes de Trabalho), Reunião de 
Pais e Encaminhamento ao Mercado de 
Trabalho. 

*Em 2013, o Bairro da Juventude foi 
contemplado pelo Criança Esperança com o 
Projeto “Geração Jovem”, no curso Mecânica 
de Manutenção. Com a participação, o 
aluno da Instituição, Leandro Elias, foi um 
dos personagens da campanha nacional 
promovida pela Rede Globo. 

Mecânica de Automóveis
Alunos: 60

Eletricista de Manut. Eletroeletrônica
Alunos: 60

Programador de Computador
Alunos: 60

Mecânica Geral
Alunos: 120

Padeiro e Confeiteiro
Alunos: 60

Cozinha Industrial 
Alunos: 45

*Mecânica de Manutenção
Alunos: 70

CURSOS DE
APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL

SÃO PARCEIROS: SENAI, UNESC, 
FUNDAÇÃO MAURÍCIO SIROTSKY 
SOBRINHO (FMSS) E BETHA SISTEMAS. 



VISITAS E 
PALESTRAS

Ao longo do ano letivo foram realizadas visitas e palestras, objetivando 
o aperfeiçoamento da aprendizagem e integração dos adolescentes e 
jovens, preparando-os para o universo profissional.

PALESTRAS/VISITAS                                                          CURSO                                    Nº EDUCANDOS

Respeitar as Diferenças: Inclusão 

Doenças sexualmente transmissíveis/HIV

SIPAT

Projeto Empreendedorismo

Orientações sobre a Saúde Bucal

Qualidade de Vida

Dinâmicas de Grupo

Chef Anselmo Ronsoni: Preparações de:  
Risotos e Paella. 

Chef Anselmo Ronsoni: Palestra sobre: a 
história da Paella no Brasil,  postura ao preparar 
alimentos, cortes de legumes e frutas e tipos de 
facas. 

Higiene e Saúde, Mercado de Trabalho e Boas 
Maneiras na Cozinha

Contaminação Cruzada, Higiene na 
Manipulação. 

Projeto Junior Achievement: As vantagens de 
permanecer na escola, vamos falar de ética e 
atitude pelo planeta

ICON

Plasson 

MDS

ICON

USIPE

Milano

Jugasa Chevrolet

Kolina Veículos

II Feira Tecnológica

Casa do Doce: Doces e Salgados

Laboratório de Técnica Dietética

PALESTRAS/VISITAS                                                          CURSO                                    Nº EDUCANDOS

Todos os cursos

Todos os cursos

Todos os Cursos

Padeiro e Confeiteiro

Todos os cursos

Programador de Computador/
Padeiro e Confeiteiro

Programador de Computador/
Padeiro e Confeiteiro/

Cozinheiro Industrial 

Cozinheiro Industrial

Cozinheiro Industrial

Cozinheiro Industrial

Cozinha Industrial

Todos os cursos

Mecânica Geral 

Mecânica de Manutenção

Mecânica de Manutenção

Mecânica de Manutenção

Elétrica 

Mecânica de Automóveis

Mecânica de Automóveis

Todos os cursos

Cozinheiro Industrial

Cozinheiro Industrial

430

430

430

60

430

120

165

45

45

45

45

430

60

60 

65

65

65

55

55

55

430

45

45

No ano de 2013, concluíram os Cursos Profissionalizantes oferecidos pela entidade, 316 jovens. 
Destes aproximadamente 290 já estão inseridos no mercado de trabalho.



ATENDIMENTO À FAMÍLIA SAÚDE

SERVIÇOS DE APOIO

O Bairro da Juventude oferece serviço de apoio Psicossocial, por meio de 
atendimento às crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, com equipe técnica 
especializada que realiza intervenções, atendimento, orientações, palestras, 
mediações familiares, atendimentos individuais, trabalhos em grupo, visitas 
domiciliares, encaminhamento ao mercado de trabalho, encaminhamentos à rede 
socioassistencial do município e encaminhamentos às especialidades médicas. Em 
2013 foram realizadas as seguintes atividades:

O Bairro da Juventude 
desenvolve um programa de 
acompanhamento sistemático às 
crianças e adolescentes no que 
diz respeito aos procedimentos 
preventivos básicos de saúde, 
sendo que para isto, encontram-se 
instalados nas dependências da 
entidade, um ambulatório médico 
e um consultório dentário. 
São realizadas também, palestras 
e distribuição de panfletos, 
atingindo crianças, adolescentes e 
suas famílias, informando sempre 
sobre a importância da prevenção. 
Para viabilização do consultório 
dentário tivemos, a princípio, a 
participação do Serviço Social 

da Indústria (SESI) com a cessão 
dos equipamentos e convênio 
com a Secretaria Municipal do 
Sistema de Saúde que colaborou 
com a cessão dos profissionais e 
material de consumo que abrange 
também o ambulatório médico.
No ambulatório médico, a 
pediatra atende uma vez por 
semana e encaminha, quando 
necessário, para as especialidades 
médicas. A atendente de 
ambulatório  e a dentista atendem 
todos os dias e também realizam 
campanhas de prevenção. 

Atendimentos enfermaria: 2.562

Atendimentos oftalmologia: 40

Atendimentos audiometria: 1

Atendimentos médicos: 74

Atendimentos odontológicos em 2013: 3.121

A entidade oferece serviços de apoio para que possa ser realizado o atendimento 
integral às necessidades das crianças e adolescentes atendidos.

Atendimentos aos professores: 217

Atendimentos aos pais: 236

Visitas domiciliares: 94

Grupos/palestras: 79
        Alunos e Professores Participantes: 710

Eventos para as famílias, como exemplo Cinema para os pais, Curso Informática,
Dia da Família, Projeto Nutrir Crianças Saudáveis: 12
           Alunos e Famílias participantes: 1.250 pessoas

Atendimentos às crianças e adolescentes: 469

Contatos com a rede de atendimento: 97



ALIMENTAÇÃO
A Instituição possui refeitório com 500 lugares, onde 
existe um cronograma de rodízio para que se possa 
oferecer quatro refeições/dia para aproximadamente 
1,5 mil  crianças e adolescentes.
Toda a alimentação é balanceada e nutritiva, já que 
grande parte dos alunos só possui uma alimentação 
saudável  durante o período em que permanece na 
Instituição.
Para isto, contamos com alimentos recebidos através 
da Prefeitura Municipal de Criciúma, doações da 
comunidade, parcerias com as empresas e com 
o  Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do 
Governo Federal.
A Pastoral da Criança, com suas voluntárias, realiza o 
acompanhamento de todas as crianças da Educação 
Infantil através da pesagem mensal e a prescrição das 
dietas quando necessário.       

Desde 2012 o Bairro da Juventude em parceria com a 
Nestlé coloca em prática o Projeto “Nestlé Nutrir Crianças 
Saudáveis”. Em 2013,700 crianças receberam orientações 
sobre alimentação saudável, sendo que 60 delas tiveram 
atendimento direcionado por estarem fora da curva ideal 
(baixo peso, sobre peso e obesidade).  

Arroz: 80 quilos
Feijão: 25 quilos
Macarrão: 70 quilos
Carne: 130 quilos
Pães: 900
Leite: 120 litros

Café da manhã
Lanche da manhã
Almoço
Reforço Alimentar
Total de atendimento/
ano: 330.000

Sempre que os alimentos abaixo são
preparados a quantidade utilizada é a seguinte:

ESPAÇO 
CULTURAL

O Espaço Cultural “Dr. José T. Balsini” do Bairro da Juventude 
possibilita o acesso às diferentes formas de entretenimento, através 
de ampla biblioteca, anfiteatro e sala de cinema.
No espaço cultural as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias 
assistem filmes, participam de dinâmicas, palestras, encontros, 
peças de teatro, grupos de pais, de crianças e adolescentes. Em 
2013, a biblioteca do Bairro da Juventude foi contemplada com o 
Projeto Biblioteca Interativa, apoiado pela Fundação Itaú Social. 

Algumas ações realizadas em 2013:
Atividade de incentivo à leitura
Projeto de Contação de Histórias
Concurso Literário
Sessões de Cinema
Peças de Teatro



TRANSPORTE

PRÊMIOS
RECEBIDOS 

Todos os dias, aproximadamente 500 crianças 
e adolescentes recebem, gratuitamente, 
transporte escolar. O Bairro da Juventude 
possui três ônibus, sendo que as regras de 
uso são construídas pelos monitores e pelos 
alunos e fixadas no interior dos veículos. 

Pelo importante papel desempenhado com crianças e jovens e pela 
transparência em suas ações, o Bairro da Juventude conquistou o 
reconhecimento da sociedade e das organizações. 

Prêmio Amigo da Comunidade 1993 – RBSTV

Prêmio Amigo de Santa Catarina 2003 – Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Prêmio Bem Eficiente 2005 – Kanitz e Associados 

Prêmio Itaú Unicef 2006 – Primeiro Lugar Região Sul  e Finalista Nacional

Prêmio Criança Esperança 2009 - Rede Globo  em parceria com a UNESCO 

Comenda do Legislativo Catarinense 2009 – Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

Prêmio Mérito pela Valorização da Vida 2010

Prêmio Responsabilidade Social 2011 – Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Diploma de Mérito 2012 pela contribuição ao desenvolvimento do município – Câmara Municipal de Criciúma. 

Prêmio Destaque Regional 2012 - TV Litoral Sul.

Prêmio Destaque Regional 2013 - TV Litoral Sul.



CAMPANHAS 
PARA CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS

Para a manutenção de todos os programas desenvolvidos pela Instituição, o 
departamento de Marketing e Mobilização de Recursos, desenvolve várias 
Campanhas, Convênios e Parcerias que possibilitam manter a qualidade 
e nível do trabalho levando oportunidades aos alunos atendidos. Estas 
ações são amplamente abraçadas pela comunidade e é este apoio que 
diretamente determina a qualidade e abrangência de nossa atuação.    

CAMPANHAS PERMANENTES:

Adote uma Criança: 
Contribuição feita por pessoa 
física ou jurídica, através de 
débito em conta corrente, 
cobrança em carteira e no 
cartão Visa.

Campanha “Folha de 
Pagamento”: São contribuições 
feitas por funcionários de empresas 
que autorizam o débito da doação 
em sua folha de pagamento, 
após contato feito pela equipe 
capacitada.

Campanha “Cartões de 
Natal”: Anualmente a 
Instituição comercializa cartões 
de Natal, com desenhos 
criados pelas crianças. Em 2013 
foram comercializados mais de 
40.000 unidades para empresas 
e comunidade.

Selo “Amigos do Bairro da 
Juventude”:
Consiste no uso de um selo em 
produtos e serviços industrializados 
e/ou comercializados, visando a 
canalização de recursos com base 
no salário mínimo, 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 alvo, 
construindo uma imagem positiva 
de sua marca.

Toque do Bairro: Campanha 
de captação realizada pelo Call 
Center visando a doação através de 
débito nas faturas de telefone, luz, 
água, cartão de Crédito ou Débito 
bancário

SuperAção: Cinco redes de 
supermercados da região sul 
(Angeloni, Bistek, Giassi, Manentti 
e Martins) são parceiros da 
campanha intitulada SuperAção, 
onde elegem um produto por 
mês que entra em promoção em 
todos os estabelecimentos. Parte 
dos recursos arrecadados com 
as vendas são repassados  para a 
Instituição.

Eventos: No calendário 
possuímos várias datas especiais 
onde realizamos eventos para 
a comunidade. Estes encontros 
colaboram para a manutenção 
do Bairro da Juventude e nos 
aproximam, de uma forma mais 
efetiva, de nossos parceiros e 
público externo. 

Convênios e Leis de Incentivo: O 
Bairro da Juventude também possui 
Projetos inclusos na Lei de Incentivo 
ao Esporte e à Cultura. Pessoas 
físicas e jurídicas podem participar 
contribuindo com o valor de 1% 
a 6% do imposto de renda devido 
canalizando os recursos aos nos 
Projetos “Esporte e Lazer” e “Geração 
de Talentos”. 

Campanha de “Adoção à 
Distância” : 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 para o desenvolvimento 
das atividades, tem divulgado 
grandemente o nosso trabalho.

Brechó:  O BreShopping recebe 
doações da comunidade e 
empresas da região e tem como 
princípio básico atender  as 
crianças e as famílias do Bairro. Os 
demais clientes podem adquirir os 
produtos a preços bem acessíveis. 
O valor alcançado com as vendas é 
revertido à alimentação e demais 
necessidades dos alunos. Além de 
roupas e calçados, a loja também 
recebe eletrodomésticos, materiais 
eletrônicos, cobertores, louças e 
outros produtos. 



CONVÊNIOS E PARCERIAS
Para que os trabalhos desenvolvidos e as 
metas propostas sejam atingidas, contamos 
com o apoio e a participação de muitas 

empresas e instituições que, além do apoio 
financeiro, reforçam a imagem da Instituição 
que prima pela  honestidade e transparência.  

Aproveitamos para agradecer à comunidade e 
aos veículos de comunicação que, confiando 
em nosso trabalho, buscam colaborar e 

nos ajudam a contar nossa história dando 
credibilidade às ações propostas pelo Bairro 
da Juventude. 

Prefeitura Municipal de Criciúma
       Secretaria Municipal do Sistema Social
       Secretaria Municipal do Sistema de Educação
       Secretaria Municipal do Sistema de Saúde

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense

SÃO PARCEIROS:



BALANÇO 
PATRIMONIAL

BALANÇO 
PATRIMONIALATIVO ATIVO

Dos exercícios encerrados em
31/12/2013 e 2012

Dos exercícios encerrados em
31/12/2013 e 2012

CNPJ: 83.652.198/0001-15 CNPJ: 83.652.198/0001-15

VALORES EM R$                                               2013                                           2012 VALORES EM R$                                               2013                                           2012

Ativo
Ativo Circulante
Disponível 
Caixa

Bancos C/Movimento
Bancos C/Movimento

Aplicações De Liquidez Imediata
Bancos C/Aplicações

Valores A Receber
Senai

Outros Créditos
Adiantamento De Férias
Inss S/Folha
Fgts

Estoques
Vestuário
Alimentos
Material Educ. Profis.
Material Limpeza
Material Expediente
Material Escolar

Despesas Antecipadas
Prêmios De Seguro A Apropriar

5.448.790,65
1.905.819,12
1.877.099,45
1.799,24

297.618,87
297.618,87

1.577.681,34
1.577.681,34

0,00
0,00

99,46
0,00
0,00
99,46

26.703,73
5.058,30
5.737,40
2.276,00
3.215,43
7,32
10.409,28

1.916,48
1.916,48

3.542.971,53

3.542.971,53
2.643.171,34
343.705,13
411.027,88
220.909,00
134.373,14
11.263,40
12.322,00
23.835,00
195.991,10
36.707,88

314.052,78
0,00
253.934,16
12.898,54
47.220,08

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

-1.487.159,90

4.951.663,37
1.441.086,34
1.367.352,14
3.866,05

282.321,04
282.321,04

1.081.165,05
1.081.165,05

19.585,28
19.585,28

99,46
0,00
0,00
99,46

50.056,92
5.058,30
13.431,93
543,04
19.198,85
3.940,24
7.884,56

3.992,54
3.992,54

3.510.577,03

3.510.577,03
2.643.171,34
210.732,97
361.616,83
220.909,00
124.895,84
11.263,40
12.322,00
23.835,00
149.791,10
36.603,28

278.107,68
24.353,52
253.754,16

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

-1.245.444,19

Ativo Não Circulante

Imobilizado
Edificações
Máquinas, Aparelhos E Equipamentos
Móveis E Utensílios
Veículos
Computadores E Periféricos
Aparelhos De Telefone
Máquinas De Corte E Costura
Parque 
Aparelhos Musicais
Laboratório De Ciências

Imobilizado Em Andamento
Consórcio Jugasa
Construção Banheiros
Biblioteca Virtual
Rampa De Acessibilidade

Imobilizado De Terceiros
Máquinas, Aparelhos E Equipamentos
Móveis E Utensílios
Computadores E Periféricos

DEPRECIAÇÃO

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis



BALANÇO 
PATRIMONIAL PASSIVO

Dos exercícios encerrados em
31/12/2013 e 2012
CNPJ: 83.652.198/0001-15

VALORES EM R$                                               2013                                           2012

Passivo
Passivo Circulante
Fornecedores
Fornecedores
Seguros A Pagar
Jugasa Adm.de Consórcio S/A

Empréstimos E Financiamentos
Emprest/Finan. Entidades
Privadas

Impostos A Recolher
Inss A Recolher - Empregados
Pis S/Folha
 I.r.retido Na Fonte

Obrigações Trabalhistas
Salários
Férias
Rescisões Contratuais
Contribuição Confederativa
Fgts
Contribuição Sindical

Provisões
Provisões P/Férias 
Provisões P/Fgts S/Férias
Provisões Pis S/Fl.férias

5.448.790,65
1.668.782,92
162.596,30
160.374,99
2.221,31
0,00

723,46
723,46

32.617,25
8.615,13
2.645,46
21.356,66

174.152,25
147.398,58
3.880,78
1.923,86
2.113,85
18.809,41
25,77

238.817,63
218.444,27
16.422,67
3.950,69

4.951.663,37
1.135.103,93
107.398,89
103.384,02
1.656,45
2.358,42

1.893,84
1.893,84

32.716,29
11.355,20
4.119,51
17.241,58

147.927,91
127.937,50
1.607,98
1.311,17
0,00
17.071,26

198.907,04
183.830,11
13.236,18
1.840,75

BALANÇO 
PATRIMONIAL PASSIVO

Dos exercícios encerrados em
31/12/2013 e 2012
CNPJ: 83.652.198/0001-15

VALORES EM R$                                               2013                                           2012

905,57
766,00
139,57

1.058.970,46
805.646,95
253.323,51

706.940,61
706.940,61
644.208,86
26.966,92
11.597,00
24.167,83

3.073.067,12
3.091.036,61
-17.969,49

629,66
378,00
251,66

645.630,30
515.542,12
130.088,18

725.522,83
725.522,83
644.208,86
26.966,92
11.597,00
42.750,05

3.091.036,61
2.872.987,53
218.049,08

Obrigações Diversas
Associação Dos Funcionários
Pensão Alimentícia

Obrigações Com Projetos
Projeto Esporte E Lazer
Projeto Geração De Talentos Min.cultura

 
Passivo Não Circulante
Obrigações Diversas
Máquinas, Aparelhos E Equipamentos
Móveis E Utensílios
Computadores E Periféricos
Empréstimos Financiamentos

Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Superávit/Déficit Do Exercício

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis



DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO
DO EXERCÍCIODos exercícios encerrados em

31/12/2013 e 2012

Dos exercícios encerrados em
31/12/2013 e 2012

CNPJ: 83.652.198/0001-15
CNPJ: 83.652.198/0001-15

VALORES EM R$                                               2013                                           2012

Receita Bruta De Serviços 

Receita Proveniente de
Atividades na Área De Educaçao
Doações De Entidades Privadas

Receita Proveniente De Atividade Na 
Área De Assist. Social
Convênio C/Entidades Publicas
Convênio C/Autarquias
Doações Particulares E Campanhas
Doações C/Entidade Economia Mista
Subvenções
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

5.266.530,05

248.631,12

248.631,12

5.017.898,93

222,49
444.316,57
2.263.030,68
779.395,44
0,00
388.717,58
112.866,95
100.888,76
862.898,59
65.561,87

5.266.530,05

4.065.188,26
222.545,22
3.842.643,04

4.620.298,68

235.023,36

235.023,36

4.385.275,32

4.370,25
456.994,23
2.209.639,34
756.086,67
0,00
260.468,92
63.560,65
137.832,21
450.070,57
46.252,48

4.620.298,68

3.305.185,06
110.668,65
3.194.516,41

VALORES EM R$                                               2013                                           2012

1.201.341,79

1.245.279,28
1.245.279,28
784.896,46
625.566,02
159.330,44
0,00

25.025,10
43.541,57
18.516,47

 942,90 

0,00
942,90

-17.969,49
-17.969,49

1.315.113,62

1.182.108,02
1.182.108,02
775.800,63
614.671,54
141.504,67
19.624,42

29.456,09
40.936,24
11.480,15

 55.587,39 
55.556,66
0,00
30,73

218.049,08
218.049,08

Superávit Bruto

Despesas Operacionais
Administrativas
Isenções Obtidas
Inss (-)
Cofins (-)
Csll (-)

Resultados Financeiros Líquidos
Receita Financeira
Despesa Financeira

Outras Receitas E Despesas
Ganho Venda Bem Ativo Permanente
Outras Perdas Não Operacionais
Outras Receitas Extraordinárias

Resultado Do Exercício
Déficit Do Exercício

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis



Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas
Rua: Cônego Anibal Maria di Francia - nº 1483
Pinheirinho - Criciúma/SC Fone: (48) 3403-2700
www.bairrodajuventude.org.br

/bairrodajuventudesc @bairrodajuventude @bairrojuventude


