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GILBERTO FRANKE HOBOLD
Presidente do Conselho Deliberativo
do Bairro da Juventude/2017

Você está recebendo o Relatór io de 
Atividades do Bairro da Juventude referente 
2017. Queremos prestar contas a todos os 
nossos parceiros, amigos e colaboradores 
das conquistas que alcançamos neste ano,  
que passou, fruto do apoio que temos 
recebido de todos em benefício do nosso 
Bairro da Juventude.
 Nesta edição você poderá ver 
onde todos os recursos da entidade foram 
aplicados. O Bairro recebe o apoio de toda 
uma comunidade, sejam empresas, pessoas 
físicas, Entidades e Clubes de Serviços, 
Poder Público, Autoridades, Imprensa, 
enf im, um contingente importante de 
v o l u n t á r i o s  q u e  a c r e d i t a m  n e s t a 
maravilhosa obra chamada Bairro da 
Juventude, fazendo com que possamos a 
cada ano crescer e realizar mais pelas nossas 
crianças e nossos jovens. O Relatório de 
Atividades que estamos publicando é a 
forma que encontramos para dar ainda mais 
transparência aos recursos captados e os 
trabalhos realizados, atendendo um de 
nossos valores mais importantes, que são a 
seriedade e transparência na aplicação dos 
recursos obtidos.
 O ano de 2017 foi extremamente 
desafiador, em razão de obras e melhorias 
que realizamos na entidade, como a 
conclusão do Centro Multiuso, que exigiram 
recursos f inanceiros além daqueles 
necessários à manutenção do Bairro, e que 
foram alcançados uma vez mais pela 
generosidade das empresas e da gente do sul 
catarinense e de outras regiões do Brasil. 
 Mas o ano de 2017 também foi 

V para o Bairro da Juventude um ano de 
muitas conquistas. 
Além de educarmos e formarmos nossas 
crianças e nossos jovens, como temos feito 
anualmente, estamos cada vez mais sendo 
reconhecidos como entidade que se 
preocupa com a assistência social, aliado à 
formação educacional, à formação de 
valores, à formação profissionalizante. 
Enfim, uma entidade que se preocupa com a 
formação das crianças e dos jovens. Uma 
prova desse reconhecimento foi o Prêmio 
Itaú Unicef recebido pelo Bairro da 
J u ve n t u d e ,  c o m o  a  m e l h o r  g r a n d e 
instituição do Brasil, com enfoque em 
educação integral e assistência. Além dessa 
premiação, outros tantos reconhecimentos 
foram feitos ao Bairro, aumentando a nossa 
responsabilidade e os nossos desafios. 
Dividimos essas conquistas com todos 
vocês!
 Às entidades que compoem a 
Assembleia Geral,  aos membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, à Direção, 
ao grupo de colaboradores e aos voluntários, 
nosso agradecimento pela dedicação e 
carinho com que ajudam a administrar essa 
entidade. 
 Nossa gratidão a todos! Nossos 
objetivos e nossas metas anuais são 
desafiadores, mas sempre alcançadas pelo 
apoio recebido da comunidade. Obrigado por 
acreditarem que, através do Bairro da 
Juventude, pode-se ter esperança de um 
mundo melhor e mais justo. Com o apoio de 
vocês continuaremos nossa missão!     
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE



O
O Bairro da Juventude acredita nos 
heróis que vivem histórias reais. Aqueles 
feitos de coração. Aqui, temos 1,5 mil 
que todos os dias mostram que tudo é 
possível. São heróis que aprendem, 
ensinam, arriscam e que constroem o 
Bairro da Juventude. Herói é aquele que 
faz o bem sem necessariamente ter um 
super poder. Neste material, vamos 
aproveitar para apresentar nossos 
grandes heróis. Por trás da capa e da 
máscara, temos crianças e adolescentes 
dispostos a sonhar e com grande 
capacidade de realizar.
 Desde 2006, o Bairro da 
Juventude publica, anualmente, o seu 
Balanço Social. Há três anos, a Instituição 
resolveu ampliar a forma de divulgação 
d e  s e u s  t r a b a l h o s  a t r a v é s  d a 
apresentação de seu Relatório de 
Atividades. De uma forma transparente e 
idônea de prestar contas à sociedade 
mensurando a valiosa colaboração dos 
diversos públicos parceiros, o material 
busca demonstrar a evolução da 
Instituição, incentivar a formação cidadã, 
a transformação social e para aprimorar 
as práticas pedagógicas.
Este material traz o relato das ações e 

iniciativas desenvolvidas, ao longo de 
2017, as demonstrações e resultados 
nanceiros, bem como a utilização dos 
recursos doados. 
 Em 2018, o Bairro da Juventude 
completa 69 anos e essa trajetória, 
i n i c i ada  em 1949 ,  encont rou  o 
entusiasmo de empresários, educadores, 
voluntários, apoiadores, comunidade e, 
sobretudo,  porque conta com o   
comprometimento de uma equipe de 
colaboradores que trabalha empenhada 
em oferecer amor, carinho e qualidade 
nas ações desenvolvidas. 
E s t a r  p r ó x i m o  d a s  c r i a n ç a s , 
adolescentes, pais, professores e demais 
públicos é parte importante desse 
processo vivenciado no Bairro da 
Juventude. O Relatório de Atividades é 
mais um instrumento que sustenta a 
estratégia e procura elevar o patamar de 
qua l idade desse  re lac ionamento 
construído com solidez e muita ética ao 
longo da história. 
 Esperamos que este material 
seja mais um sustentáculo importante de 
informação sobre o Bairro da Juventude, 
nos servindo sempre de fonte para 
inspirar nossos objetivos futuros.
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APRESENTAmos



                   e perguntaram quem era meu herói, eu respondi que
era minha mãe, ela sim era minha heroína de infância que
mesmo sem condições sempre tentava, no mundo, um
lugar melhor pra mim. Mas e hoje, que ela não está mais aqui,
quem vai fazer isso por mim?
             Decidi que meu herói seria eu mesma, me tornando
alguém melhor, melhorando as minhas atitudes e meu modo
de pensar. Eu consegui realizar essas coisas aqui no Bairro, aqui
encontrei as melhores pessoas que eu podia conhecer e conar.
             Elas me ajudaram muito. Por isso eu posso considerar
o Bairro também como o meu herói e pode ser o herói do futuro
de outras crianças. A instituição me deu várias oportunidades e
pode dar para elas também. 
             O Bairro abriu novos caminhos e me fez sonhar, olhar o
mundo diferente, não saindo da realidade.

MM

HERÓIS DO

FUTURO

LETÍCIA PEREIRA NUNES
Adolescente do Curso de Padeiro e Confeiteiro
15 anos
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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.

NOSSA

MISSÃO
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Ser referência em assistência social e
educação, para preparação das
gerações futuras até 2025.

VISÃO DE
FUTURO



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

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
Priorizar ações de sustentabilidade e preservação ambiental

 
ATENDIMENTO HUMANIZADO

Atender a todos com respeito e cordialidade, desenvolvendo relações humanizadas 09

NOSSOS

VALORES



OO Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas, 
localizado na cidade de Criciúma/SC, é uma 
entidade da sociedade civil, criada em 1949 por 
iniciativa do Rotary Club.  Inicialmente chamava-
se SCAN – Sociedade Criciumense de Auxilio aos 
Necessitados. Posteriormente, o Bairro da 
Juventude foi administrado pelos Padres 
Rogacionistas até ser entregue, em 1975, às mãos 
d a  s o c i e d a d e .  A s s i m ,  e m  A s s e m b l e i a 
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 Prossionais.

 O  m e i o  e m p r e s a r i a l  e  t o d a 
comunidade criciumense sempre se mostraram 
comprometidos e solícitos com a busca de 
soluções para problemas sociais defendida pelo 
Bairro da Juventude.  Isto acabou alavancando o 
crescimento de forma simples e objetiva, 
desenvolvendo potencialidades humanas através 
das oportunidades oferecidas aos alunos.

  O Bairro da Juventude atende 
aproximadmente 1,5 mil crianças, adolescentes e 
jovens em situação de vulnerabilidade social, em 
período integral, de 82 bairros do município de 
Criciúma, oferecendo transporte gratuito, quatro 
refeições diárias, ambulatório com médico 
pediatra, atendente de ambulatório e dentista, 
atendimento psicossocial, espaço cultural e 
atividades de esporte, lazer e cultura. 
 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 prossionalização e encaminhamento ao 
mercado de trabalho.
 O Bairro da Juventude em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Criciúma, desde 
1994, sedia a E.M.E.I.F Pe. Paulo Petruzzellis 
a t ravés  de  Educação  In fant i l  e  Ens ino 
Fundamental, possibilitando que os alunos 
permaneçam em período integral na Instituição. A 
e n t i d a d e  t a m b é m  d e s e n v o l v e  C u r s o s 
Prossionalizantes em parceria com o SENAI/SC.
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1949
Por iniciativa do Rotary Club, é criada a SCAN
(Sociedade Criciumense de Auxílio aos Necessitados);

1954
Sob a administração da Congregação Rogacionista,
a Instituição passa a se chamar  Bairro da Juventude
dos Padres Rogacionistas;

1955
Declarada Utilidade Pública Municipal e Estadual; 

1957
Inauguração ocial da Escola Prossionalizante do
Bairro da Juventude; 

1970
Declarada Entidade de Utilidade Pública Federal;

1973
Reconhecida como Entidade de Fins Filantrópicos
pelo Conselho Nacional de Serviço Social;

1975
A Instituição, até então administrada pelos padres
Rogacionistas, é entregue às mãos da sociedade.
Edson Gaidzinski é nomeado primeiro presidente
do Conselho Deliberativo;

1990
Passando por diculdades nanceiras, o Bairro lança
a Campanha ‘‘Adote uma Criança’’

1999
- Implantação do Centro Maternal;
- Bairro da Juventude comemora; 50 anos com o
Lançamento de Selo e carimbo Comemorativo;

2002
- Inauguração do novo Refeitório do
Bairro da Juventude;
- Iniciado os primeiros encontros para a implantação
do planejamento estratégico do Bairro da Juventude;

2004
- Bairro da Juventude recebe prêmio
Bem Eciente - Kanitz;
- Coral Vozes de Esperança faz a primeira turnê pela
Europa e Grupo de coralistas canta para o
Papa João Paulo II;

2006
Inaugurado o Espaço Cultural do Bairro da Juventude;

2007
Bairro da Juventude inaugura reforma, ampliação e
aquisição de novos equipamento para o Centro
de Educação Prossional (CEP);

2009
- Bairro da Juventude completa 60 anos;
- Homenagens e prêmios são concedidos à Instituição;
- Ocorre a segunda turnê do Coral Vozes de
Esperança à Itália;
- Instituição tem projeto aprovado pela Lei de
Incentivo ao Esporte;
- Entidade tem projeto apoiado pela Campanha
Criança Esperança;

2010
Bairro da Juventude recebe, pela primeira vez, o
prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina;

2012
- Instituição tem projeto aprovado pela Lei de Incentivo
à Cultura;
- É lançada a Campanha "SuperAção" em parceria com
os supermercados Angeloni, Bistek, Giassi, Manentti e
Martins;

2013
Pela segunda vez, Bairro da Juventude tem projeto
apoiado pelo Criança Esperança. Aluno de curso
prossionalizante da Instituição é escolhido como
personagem da campanha da Rede Globo;

2014
O Bairro da Juventude completa 65 anos de história;

2015
Bairro recebe Prêmio Amil Combate à Obesidade
Infantil (Vice-campeão nacional e campeão na região
Sul do Brasil); 

2016
- Lançamento do Projeto Cartão Social Vida Bairro
da Juventude;
- Prêmio Responsabilidade Social - Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina - Certicação
e Troféu de Responsabilidade Social; 

2017
- Prêmio Melhores Ongs, concedido pela Revista
Época e Instituto Doar;
- Campeão Nacional na categoria Grande Porte
da 12ª Edição do Prêmio Itaú Unicef;
- Reinauguração do Cine Teatro Itália;
- Inauguração do Centro Multiuso.

1994
Bairro da Juventude, através da parceria com a
Prefeitura Municipal de Criciúma, inaugura a escola
de Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª série,
Pe. Paulo Petruzzellis;

LINHA HISTÓRICA
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OO 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, benecente e de  assistência social, 
sem ns econômicos e lucrativos. No  Artigo 3º, a 
Instituição apresenta como nalidade 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 nanceiros 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).
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OO município de Criciúma fundado em 06 de 
janeiro de 1880, localizado no sul de Santa 
Catarina, está entre os maiores do estado, com 
população de aproximadamente 211 mil 
habitantes. De acordo com os dados da 
Secretaria do Sistema Social do Município, 
Criciúma possui 8.314 famílias em situação de 
vulnerabilidade social, cadastradas no programa 
de Cadastramento Único do Governo Federal, 
sendo que destas, apenas 3.028 recebem Bolsa 
Família.
 Os dados relacionados à criança e ao 
adolescente apresentam um número de 10.017 
crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade. O diagnóstico elaborado em 
2012 pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente trata de pontos 
alarmantes. São eles: gravidez na adolescência, 
tentativa de suicídio, exploração do trabalho 
infantil, aliciamento ao tráco e à prostituição. 
Diante dessa realidade se faz necessário 
estabelecer propostas de atendimento que 
promovam e assegurem os direitos fundamentais 
das crianças e dos adolescentes. 
 Cabe ressaltar que de acordo com a 
Secretaria do Sistema de Educação do Município 
e dados nacionais do Ministério da Educação, 
nosso município possui IDEB de 6,1, sendo que o 
projetado foi de 5,7 entre os 1º anos e 5º anos. Já 
o IDEB alcançado entre 6º e 9º anos foi de 4,9, 
quando o projetado era 5,0.    

FUNDADA EM
6 DE JANEIRO DE 1880

211 MIL
HABITANTES

8.314 MIL
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO
DE VULNERABILIDADE E

RISCO SOCIAL

3.028 MIL
FAMÍLIAS RECEBEM O

AUXÍLIO
BOLSA FAMÍLIA

10.017 MIL
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

DIAGNÓSTICO ELABORADO
EM 2012, TRATA PONTOS

ALARMANTES
gravidez na adolescência - tentativa de suicídio

exploração do trabalho infantil
aliciamento ao tráco e à prostituição
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PÚBLICO FIM

São as pessoas atendidas pela instituição, os beneciários

Crianças (0 a 6 anos e 6 a 11 anos)

Adolescentes (12 a 14 anos e 14 a 18 anos)

Adultos (CEP noite)

Famílias

Sociedade

PÚBLICO INTERNO

São todos os responsáveis pelo andamento da organização, os que fazem parte
do dia-a-dia. Funcionários, diretores, conselheiros e voluntários

Funcionários

Voluntários

Estagiários

Conselho Deliberativo

Prestação de Serviços Comunitários

PÚBLICO ESTRATÉGICO

São os parceiros, fornecedores, meios de comunicação, doadores e
comunidade em geral

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Fornecedores

Fundações

Cooperativas

Congregação Rogacionista

Imprensa

Clube de Serviços

Poder Público

Justiça

Bancos Estatais

Instituições de Ensino Superior
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PÚBLICO DE

RELACIONAMENTO



OO Bairro da Juventude conta com uma 
excelente estrutura física, totalizando 
aproximadamente 11.000 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. 
 A s  a t i v i d a d e s  a  s e r e m 
d e s e n v o l v i d a s  s ã o  p l a n e j a d a s 

trimestralmente, sendo que os materiais 
u t i l i z ados  para  desenvo lver  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 nanceira.
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NOSSA
CASA
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GUARDIÕES



CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

SECRETARIA EXECUTIVA

Gilberto Francisco Hobold Maike Léo Grapiglia José Altair Back Amilton Martins Renato Angeloni Costa

Paulo César Benetton Ricardo Pieri Edio José Del Castanhel Plácido Pizzetti Guilherme Kasstrup Balsini

Presidente Secretário Conselheiro Conselheiro

Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro

Adilio Pizzolo

Titular

Elton João Martinello

Titular

Jairton Manique Barreto

Titular

Luiz Gonzaga Mariano

Suplente

João Luiz Novelli

Suplente

Adilcio Pedro Pazzetto

Suplente

Sílvia Regina Luciano Zanette Anézio Luiz de Souza

Secretária Executiva Secretário Técnico/Projetos

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:
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Tesoureiro
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GESTÃO DE

PESSOAS



NNo ano de 2017 foram realizadas seis 
at iv idades de capacitação da equipe, 
totalizando 4.682horas/capacitação destinadas 
aos colaboradores do Bairro da Juventude. 
Visando o aprimoramento constante e a 
qualidade dos trabalhos realizados com as 
crianças, adolescentes e suas famílias, o Bairro 
da  Juventude est imula  e  incent iva  a 
participação dos funcionários em cursos, 
seminários e feiras pelo Brasil, como exemplo, 
o Fórum Interamericano de Filantropia 

Estratégica (FIFE), ABCR e PDD Paex Dom 
Cabral.
 A Instituição também oportuniza 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 disponib i l iza  va le 
transporte, convênio farmácia, 20% do valor 
do plano de saúde, convênios para bolsas de 
pós-graduação e refeitório próprio.

ATIVIDADES
DE CAPACITAÇÃO
NO ANO DE 20176 HORAS/CAPACITAÇÃO

EM 2017

4.682 

CAPACITAÇÃO
POR COLABORADOR

20h

19

NÓS TEMOS
A FORÇA



NNo 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

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

Prefeitura Municipal de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma/Bairro da Juventude

Prefeitura Municipal de Criciúma/Bairro da Juventude

Estagiário Bairro da Juventude

Adolescentes Aprendizes 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

VÍNCULO EMPREGATÍCIO
CARGA

HORÁRIA
NÚMERO DE

FUNCIONÁRIOS

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

40h

30h

36h

20h

16h

32h

28h

24h

25h

15h

25h

40h

30h

20h

12h

20h/05h

20h/08h

20h

20h

20h

20h

20h/20h

30h

66

07

02

13

01

01

01

02

01

01

01

05

22

50

04

03

03

01

03

14

24

18

12

255

A EQUIPE
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QUADRO DE VOLUNTÁRIOS

Administrativo

Psicossocial e Saúde

CEF

CEP

Mobilização de Recursos

04
06

06

01

02

19
VOLUNTÁRIOS
EM DIVERSOS

SETORES

QUADRO DE ESCOLARIDADE - EQUIPE

Nível Superior (incluindo Especialização)

Cursando Nível Superior

Ensino Médio Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Fundamental Completo

Ensino Fundamental Incompleto

138

43

26

22
19 7

21

DADOS DA

EQUIPE



DIRETORIA

01 01

COORDENADORES

04 02

ORIENTADORES E AUXILIARES

02 06

ADMINISTRATIVO

03 20

PROFESSORES

31 124

PSICOSSOCIAL

00 08

SERVIÇOS GERAIS

12 23

ADOLESCENTE APRENDIZ

05 13

22

COLABORADORES

CARGO E

GÊNERO



1
2

3

3

36

6

6

6

8

9

11

14

15

16
18

4 5

7

10

12

12
17

18

3

13

CHEGADA DOS ÔNIBUS

REFEITÓRIO

OFICINAS ESPORTIVAS

BIBLIOTECA

CINEMA

ENSINO PROFISSIONAL

ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO INFANTIL

OFICINAS CULTURAIS

RECEPÇÃO

TEATRO

LABORATÓRIOS EDUCATIVOS

CENTRO MULTIUSO

SAÚDE

BRESHOPPING

PSICOSSOCIAL

MOBILIZAÇÃO DE
RECURSOS

ADMINISTRATIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ROTEIRO
6h30
Os ônibus do Bairro da Juventude pegam as crianças e 

adolescentes nas paradas estabelecidas pela Instituição.
7h30
Ao chegar no Bairro da Juventude, crianças e adolescentes 

recebem o café da manhã.
8h
Início das aulas. 
As crianças de 6 a 10 anos cam em atividades do contraturno 

(ocinas esportivas e culturais e laboratórios). Já os adolescentes 

de 11 a 14 anos cam em sala de aula.
10h
Lanche da manhã.
12h
Almoço.
13h
Retorno das atividades . As crianças de 6 a 10 anos cam em sala 

de aula. Já as crianças e adolescentes de 11 a 14 anos em atividades 

do contraturno (ocinas esportivas e culturais e laboratórios).
15h
Lanche da Tarde.
16h30
Retorno para a casa dos adolescentes.
17h
Retorno para a casa das crianças.

Obs: Crianças de até 3 anos, da Educação Infantil,  não utilizam os 

ônibus da Instituição. Já os adolescentes de 14 a 18 anos (alunos do 

Centro de Educação Prossional) permanecem meio período na 

Instituição. Já a Biblioteca, Cinema e Teatro são utilizadas pelas 

crianças em atividades programadas pelos professores.

NOSSA GRANDE
AVENTURA



Um mundo de oportunidades

 Na Instituição, os prossionais estão em 
constante aprendizado e os  co laboradores 
transcendem suas funções prossionais. No Bairro, 
todos possuem uma missão. Sempre que acreditamos 
em algo o benefício não é único, mas sim de todos.
 Muitas vezes, o foco está simplesmente em 
promover a felicidade e o bem-estar das nossas 
crianças e jovens. Todos se envolvem porque o desejo é 
que ao chegar, a criança não perceba o Bairro da 
Juventude como a única opção, mas que enxergue a 
Instituição como a oportunidade de vida e mudança. 
Mas a entidade só consegue atingir os objetivos com o 
trabalho diário e com união, assim o sucesso é plural e 
acreditar em conjunto é muito melhor. 
 As atividades desenvolvidas pela Instituição 
têm como público alvo crianças, adolescentes, jovens e 
famí l ias  que se encontram em s i tuação de 
vulnerabilidade social. Descreveremos as ações 
realizadas em 2017, nos diversos setores que 
compõem o Bairro da Juventude. 
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É É usual entre os colaboradores e visitantes 
do Bairro da Juventude uma visita ao Centro 
de Educação Infantil. E não é para menos. O 
local encanta pela alegria e pelo carinho 
único das crianças. Um cantinho que reúne 
i ng red i en te s  f und a menta i s  p a r a  o 
atendimento de 200 crianças em período 
integral, de segunda a sexta-feira, das 
06h30min às 18h30min.
 A Educação Infantil, em parceria 

com a Prefeitura Municipal de Criciúma, 
Lions Club Rainha do Sul  e demais 
apoiadores tem como missão promover o 
c u i d a d o ,  a  e d u c a ç ã o  i n t e g r a l  e  o 
fortalecimento de vínculos direcionados às 
crianças de quatro meses até seis anos de 
idade, atendendo as suas necessidades 
b á s i c a s  e  c o n t r i b u i n d o  p a r a  o 
desenvolvimento das capacidades infantis de 
forma educativa.

Somos pequenos, mas cheios de sonhos

crianças de até um ano

crianças de um a dois anos

crianças de dois a três anos

crianças de três a quatro anos

crianças de quatro a cinco anos

crianças de cinco a seis anos

Grupo  I

Grupo  II

Grupo III A e III B

Grupos IV A e IV B

Grupos V A e VB

Grupos VI A e VI B

O Centro de Educação Infantil do Bairro da Juventude
está assim organizado:
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             eu dia no Bairro é muito legal.
Brinco de mamãe e lhinha e de escolinha.
Eu sou a professora e meus amigos são os
alunos.
             Eu também gosto muito de histórias
e a minha favorita é ‘‘A Bela e a Fera’’. Estou
no Bairro desde quando eu tinha um aninho.

MM

BRENDA GONÇALVES A. PEREIRA
Criança da turma 6B - Educação Infantil
5 anos



O Conhecimento para mudar o mundo

O Bairro da Juventude possui 
convênio com a Prefe i tura 
Municipal de Criciúma, onde foi 
imp lantado a t ravés  de  Le i 
Municipal, nº 2998, de 13 de 
Outubro de 1994, o Grupo 
Escolar Padre Paulo Petruzzellis, 
com Ensino Fundamental de 1º ao 
4º ano. Já em 2008, o atendimento 
foi ampliado e o Bairro da 
Juventude passa  a  a tender 
também do 5º ao 9º. 
 No Ensino Fundamental 
são atendidos 720 alunos, sendo 
420 no Fundamental 1, e 300 no 

Fundamental II, que receberam 
atendimento integral, onde estão 
meio período, no ensino regular e 
no contraturno participam de 
atividades e ações relacionadas às 
áreas de ass istência socia l , 
educação, esporte, cultura, 
e n t r e t e n i m e n t o ,  s a ú d e , 
alimentação, transporte e apoio 
psicológico.
 O  s e t o r  t a m b é m 
disponibiliza aos alunos Apoio de 
C la s se  de  A l f abet i zação  e 
A t e n d i m e n t o  E d u c a c i o n a l 
Especializado. 
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 As ocinas acontecem em horário 
complementar ao do ensino regular e 
atendem crianças e adolescentes com idade 
entre sete e 14 anos. Todos os alunos têm 
acesso às ocinas culturais e esportivas, 
podendo optar por aquela que tem maior 
identicação, respeitando cronograma pré-
denido. Estas atividades tornam-se 
programas, realizados em parceria com 
diversas empresas da região.
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ESPORTIVAS



Nossa maior medalha é a oportunidade

CAPOEIRA
Período matutino: 73 atendimentos semanais
Período vespertino: 36 atendimentos semanais

TÊNIS DE MESA
Mantenedor: Biothus
Período matutino: 97 atendimentos semanais
Período vespertino: 36 atendimentos semanais

KARATÊ
Período matutino: 05 atendimentos semanais
Período vespertino: 04 atendimentos semanais

XADREZ
Período matutino: 107 atendimentos semanais
Período vespertino: 98 atendimentos semanais

ESPORTE E LAZER
Convênio com o Ministério do Esporte
Total: 200 atendimentos semanais

NATAÇÃO
Mantenedor: Universidade do Extremo
Sul Catarinense - UNESC
Total: 136 atendimentos semanais

BADMINTON
Total: 54 atendimentos

TÊNIS COMUNITÁRIO
Mantenedor: Unimed
Período matutino: 116 atendimentos semanais

FUTSAL MASCULINO
Período matutino: 84 atendimentos semanais
Período vespertino: 81 atendimentos semanais

FUTEBOL MASCULINO
Período matutino: 73 atendimentos semanais
Período vespertino: 63 atendimentos semanais

FUTSAL FEMININO
Período matutino: 30 atendimentos semanais
Período vespertino: 29 atendimentos semanais

VÔLEI
Período matutino: 107 atendimentos semanais
Período vespertino: 79 atendimentos semanais

JIU JITSU
Mantenedor: Academia Rillion Gracie - Criciúma
Período matutino: 73 atendimentos semanais
Período vespertino: 22 atendimentos semanais

PAFE - PROJETO APRENDER
PARA FAZER ESPORTE
Período matutino: 159 atend. semanais
Período vespertino: 228 atend. semanais
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            Bairro da Juventude representa muito
para minha família. Descobri o tênis de mesa
na Instituição.
              Aqui eles me dão apoiam e acreditam
no meu sonho. Gosto muito do que faço e
quero seguir carreira na modalidade. Quero dá
ainda mais orgulho aos meus amigos, ao Bairro
e principalmente a minha família.

OO

GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES
Campeão de tênis de mesa da Paralimpíada Escolar
Brasileira 2017 e participante do treinamento Paralímpico Brasileiro
Adolescente do Ensino Fundamental
12 anos
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CERÂMICA ARTÍSTICA
Período matutino: 39 atendimentos semanais
Período vespertino: 48 atendimentos semanais

DANÇA
Período matutino: 107 atendimentos semanais
Período vespertino: 99 atendimentos semanais

INSTRUMENTOS DE CORDAS
Período matutino: 77 atendimentos semanais
Período vespertino: 61 atendimentos semanais

CORAL VOZES DE ESPERANÇA
Período matutino: 165 atendimentos semanais
Período vespertino: 130 atendimentos semanais

CORDAS ENCANTO
Mantenedores: Corcril Refrigeração e
Gabriela Revestimentos Cerâmicos
Período matutino: 95 atendimentos semanais
Período vespertino: 92 atendimentos semanais

GERAÇÃO DE TALENTOS
Convênio com o Ministério do Cultura
Total: 240 alunos atendidos no projeto

CIÊNCIAS
Período vespertino: 89 atendimentos semanais

ARTE E COMUNICAÇÃO
116 atendimentos semanais

INFORMÁTICA
240 atendimentos semanais

MULTICULTURAL
Período matutino: 111 atend. semanais
Período vespertino: 208 atend. semanais

ACORDEON
Período vespertino: 09 atendimentos semanais

INSTRUMENTOS DE METAIS
Período matutino: 85 atendimentos semanais
Período vespertino: 61 atendimentos semanais

Música e arte, união para o bem
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no período noturno, para  e alunos ex-alunos
que desejam aulas de Canto Coral e Orquestra

de Cordas.

!
17 vagas, 

Em 2017, foram disponibilizadas

CURIOSIDADE



          u toco bateria na Ocina de Vilão e na
Ocina de Metais. É o instrumento que eu
mais gosto e também estou aprendendo a
tocar violão. Sou bem novinho, mas já me 
sinto bem tocando músicas mais agitadas.
Além dessas ocinas, eu também faço jiu-jitsu.

EE

GUSTAVO PEREIRA VIEIRA
Criança do Ensino Fundamental
8 anos



O Um mundo de criatividade

Os Laboratórios Educativos têm como 
objetivo criar oportunidades à criança 
para que construa seu conhecimento e 
valor de forma criat iva e lúdica, 
desenvolvendo sua capacidade de 
transformação da realidade, na busca de 
uma  me lhor  qua l i dade  de  v ida , 
r e s p e i t a n d o  e  v a l o r i z a n d o  s u a 
individualidade.
 Como as crianças permanecem 

na Instituição, em período integral, 
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, semanalmente, em 2017,  
258 alunos, do 1º ao 3º ano, em cada uma 
das opções abaixo disponíveis.

Artesanato

Comunicação

Dança Jogos
Matemáticos

Alfabetização
e Letramento Lúdico

Informática Ciências Musicalização

PAF
(Programa Atleta do Futuro)
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O Um mundo de imaginação

O Espaço Cultural “Dr. José T. 
Balsini” do Bairro da Juventude 
possibilita o acesso às diferentes 
formas de entretenimento, através 
de ampla biblioteca, anteatro e 
sala de cinema.

 No Espaço Cultural as 
crianças, adolescentes, jovens e 
suas famílias assistem lmes, 
p a r t i c i p a m  d e  p a l e s t r a s , 
encontros, peças de teatro, grupos 
de pais, de crianças e adolescentes.

Algumas ações realizadas em 2017:

ATIVIDADES DE
INCENTIVO À

LEITURA

690 CRIANÇAS
(de 2 a 10 anos)

PARTICIPARAM DO
PROJETO CONTAÇÃO

DE HISTÓRIAS
(quinzenalmente)

PARTICIPANTES
NO CONCURSO

LITERÁRIO

750
SESSÕES

MENSALMENTE

86

PEÇAS DE TEATRO
REALIZADAS EM DATAS
COMEMORATIVAS

05
RETIRADOS DA BIBLIOTECA

PELOS ALUNOS

3.633 LIVROS
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D Um universo de possibiidades

Desde sua fundação, o Bairro da Juventude atua 
na área da educação prossional em parceria 
c o m  o  S E N A I  ( S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e 
Aprendizagem Industrial), inclusive acolhendo a 
Instituição, na década de 50, na própria entidade 
nos primeiros anos de atuação em Criciúma.
 D e s d e  e n t ã o ,  e s t a  p a r c e r i a 
proporciona Cursos Prossionalizantes, 
gratuitamente, para adolescentes entre 14 e 18 
anos em situação de risco e vulnerabilidade 
social. Esta importante parceria, oportuniza aos 
alunos a tão sonhada prossionalização e a 

inserção no mundo do trabalho.
 A partir do êxito desta parceria, o 
Bairro da Juventude cultivou várias outras que 
fortalecem nossa missão, sendo parceiros: 
UNESC (Universidade do Extremo Sul 
Catarinense), FMSS (Fundação Maurício 
Sirotsky Sobrinho), BETHA Sistemas e Junior 
Achievement.
 Em 2017, o Centro de Educação 
Prossional do Bairro da Juventude desenvolveu 
cursos, em nível de Aprendizagem Industrial, nas 
seguintes áreas:

MECÂNICA DE
AUTOMÓVEIS
68 alunos

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
ELETROELETRÔNICA
64 alunos

PROGRAMADOR
DE COMPUTADOR
66 alunos

SERVIÇOS BANCÁRIOS
E ADMINISTRATIVOS
51 alunos

MECÂNICA
GERAL
180 alunos

PADEIRO E
CONFEITEIRO
74 alunos

COZINHEIRO
INDUSTRIAL
74 alunos

Totalizando 577 educandos participando dos cursos de aprendizagem 
industrial no Centro de Educação Prossional do Bairro da Juventude.
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ATIVIDADES
ESPORTIVAS
E DE LAZER

SIPAT
(Semana Interna de
Prevenção de Acidente
no Trabalho)

REUNIÃO
DE PAIS

ENCAMINHAMENTO
AO MERCADO DE
TRABALHO

Possibi l itando prossional ização à 
comunidade, no período noturno, são 
oferecidos cursos de Requalicação 
Prossional nas seguintes áreas: Padeiro & 
Confeiteiro, Mecânico de Automóveis, 
E l e t r i c i s t a  I n s t a l a d o r  G e r a l 
(Predial/Industrial), Soldador Mecânico, 
Torneiro Mecânico, Ajustador Mecânico e 
Programador Básico CNC, Automação 
E létr ica  Bás ica ,  Programador de 
Computador (Java) e Injeção Eletrônica.

 Além das atividades descritas 
acima, o Centro de Educação Prossional 
desenvolveu projetos diferenciados que 
completaram 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 ent idade. Destes 
podemos citar: 

P  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 prossional.

Atividades Esportivas

Feira da Inovação

Palestra

Palestra

Projeto

Projeto

Visita

Visita

Workshop

Workshop

Torneio de Futsal
(04 atividades) 493 RAGI Hidraúlica

VII Semana de Ciência
e Tecnologia 35 UNESC

Orientações sobre Saúde
Bucal

24 UNESC

Bullyng e
Empreendedorismo

60 Sistema FIESC - SESI/SC

Meu Dinheiro Meu Negócio
Vamos Falar de Ética

Vantagens de se permanecer na escola
Economia Pessoal | Atitude pelo Planeta

Mini Empresa

493 Júnior Achievement

69 UNESC

Visitas Técnicas 493

Kolina Veículos | Casa do Doce | Tractebel Energia
Plasson do Brasil | Usipe – Fundidos e Usinados
Casan | Master Power Turbinas | Betha Sistemas

Tondo S/A (Orquídea)

Mundo SENAI 450 SENAI

O mercado de trabalho e suas
oportunidades 23 Joanita Pedroso

Conexão Jovem 23 ACIC

Oratória

ATIVIDADE TEMA PARCEIROS
QTD. DE
ALUNOS

PARTICIPANTES
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VII SEMANA ACADÊMICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UNESC
(SCT/UNESC 2017)

CATEGORIA PREMIADOS COLOCAÇÃO

Escolas

TÍTULO DO PROJETO

Cintia Rech de Souza;
Aline Trevisani Cieslak;
Camile Inácio Caetano;

Danielly de Oliveira Simão;
Emilly Venâncio Purdêncio;
Ingrid de Oliveira Cascaes.

Hamburguer Doce 1º Lugar

Escolas

Elisa Guerreira;
Escarlete de Souza Fausto;

Maria Fernanda Anacleto Silva;
Ketelin Frotschner Domingos;

Luizi dos Santos João.

Mousse de Maracujá 3º Lugar Em 2017, o Bairro da Juventude formou

sendo que  já estão inseridos60%
no mercado de trabalho (adolescentes

aprendizes e concluintes) o que corresponde a 

370 alunos, 

222 jovens.
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          u comecei no Bairro por causa de um
primo meu que fez curso aqui. Primeiro eu
decidi fazer Mecânica Geral, mas na hora da
inscrição mudei para Elétrica. Agora eu faço
o curso de Mecânica de Automóveis e esse é
o meu terceiro ano no Bairro.
      Durante esse tempo, trabalhei nas
instalações do ginásio, teatro e padaria. O
que o Bairro me deu foi uma prossão e por
mim eu jamais sairia daqui.

EE

JOÃO VITOR PIZZONI CONTI
Jovem do curso de Mecânica de Automóveis do CEP
18 anos



OBairro da Juventude oferece Serviço de 
Apoio Psicossocial, com o objetivo de 
promover o fortalecimento dos 
v ínculos a fet ivos das cr ianças, 
adolescentes e suas famílias, por meio 
d a  p r o m o ç ã o ,  p r e v e n ç ã o  e 
acompanhamento, contribuindo para 
o desenvolvimento dos usuários da 
Instituição.
 O setor psicossocial possui 

equipe técnica especializada que 
realiza abordagens individuais e 
coletivas, orientações, palestras, 
m e d i a ç õ e s  f a m i l i a r e s ,  v i s i t a s 
domiciliares, suporte institucional, 
e n c a m i n h a m e n t o s  à  r e d e 
socioassistencial do município e 
encaminhamentos às especialidades 
médicas. Em 2017 foram realizadas as 
seguintes atividades:

Nos preparamos para voar

253
Atendimentos
aos professores

545
Atendimentos
familiares

98
Visitas
domiciliares

125
Abordagens
coletivas/ palestras

365
Contatos com a rede
socioassistencial 

918
Atendimentos individuais
para crianças e adolescentes

256
Reuniões
intersetoriais

06
Participação nos encontros de
famílias dos CRAS do município

Eventos para as famílias:

Curso de Informática “Papais Ligados na Rede” - Dia da Família - Encontro do Dia

da Mulher - Palestra para os Homens - entre outras atividades pontuais
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A Instituição possui refeitório com mais 
de 500 lugares, onde existe um 
cronograma de rodízio para que se 
possam oferecer quatro refeições/dia 
para  aproximadamente 1,5  mi l  
crianças e adolescentes.
 Toda a alimentação oferecida 

para as crianças e adolescentes é 
balanceada e nutritiva, acompanhadas 
por nutricionista responsável. Para isto, 
contamos com alimentos recebidos 
através da Prefeitura Municipal de 
Criciúma, doações da comunidade e 
parcerias com as empresas privadas.

Refeições saborosas alimentam grandes heróis

25kg/dia
de feijão

80kg/dia
de feijão

70kg/dia
de macarrão

130kg/dia
de carne

900 unid./dia
de pães

120 litros/dia
de leite

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

TOTAL DE REFEIÇÕES/ANO

Café da manhã - lanche da manhã - almoço - reforço alimentar (à tarde)

1.132.560
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Os atendimentos ambulatoriais e odontológicos acontecem diariamente. 

O Um momento de cuidado e carinho

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 
dependênc i a s  da  en t idade ,  um 
ambulatório médico e um consultório 
dentário. São realizadas também 
palestras e distribuição de panetos, 

atingindo crianças, adolescentes e suas 
famílias, informando sempre sobre a 
importância da prevenção. 
 P a r a  v i a b i l i z a ç ã o  d o 
consultório dentário e atendimento 
médico, contamos com a Secretaria 
Municipal de Saúde que colabora com a 
cessão dos prossionais e materiais de 
consumo.  

128
Atendimentos
optometrista

1.400
Atendimentos
enfermaria

17
Atendimentos
oftalmologia

20
Atendimentos
fonoaudiologia

118
Atendimentos
neurologia infantil

1.994
Atendimentos
odontológicos

04
Outras especialidades
médicas

111
Crianças e adolescentes com algum
tipo de deciência (entre física e intelectual)
ou transtorno mental
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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 xadas no interior dos veículos. 
 O transporte escolar do Bairro 
da Juventude inicia seu trajeto às 
06h15min nalizando às 8h. Já a entrega 
dos alunos inicia às 16h30 nalizando às 
18h30. 

Todos os dias, buscamos novos sonhos

Em 2017 foram utilizados:

22.042 litros
de diesel, o que corresponde a

125.244 mil/km
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PROJETOS
APOIADOS



PROJETO ‘‘PÃES DE SANTO ANTÔNIO

DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA’’

 Há 13 anos, o Bairro da Juventude em 
parceria com casais da cidade coloca em prática o 
projeto “Pães de Santo Antônio das equipes de 
Nossa Senhora”. Os casais arrecadam farinha de 
trigo e repassam o produto ao Bairro, que através 

do curso de Padeiro e Confeiteiro produz, toda 
semana, aproximadamente 5 mil pães que são 
destinados à Instituições da cidade.
Durante às trajetória do Projeto já foram 
produzidos mais de 3,6 milhões de pães

Durante a trajetória do Projeto já foram produzidos:

+de

3,6 milhões
de pães

PROJETO ‘‘ANIVERSARIANTES’’

Projeto
Aniversariantes

 Em 2013, por iniciativa do parceiro 
Cláudio Matos Balsini (in memoriam), o Bairro da 
Juventude deu inicio ao Projeto "Aniversariantes". 
Todo  mês ,  a s  c r i anças  e  ado lescentes 
an iversar iantes  ganham uma festa  para 
comemorar a data. A ação tem o objetivo de 

oferecer mais um momento de felicidade para 
nossos alunos, visto que muitos passam maior 
parte do dia na Instituição ao mesmo tempo que a 
celebração da data não era possível para muitas 
crianças.

950
crianças e adolescentes
foram contempladas
em 2017
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PROJETO ‘‘BELEZA É SER SOLIDÁRIO’’

 O Projeto "Beleza é ser Solidário", da 
Clínica Luciano Schütz , lançado em outubro 2015 
consiste na realização de cirurgias para correção 
de orelha em abano em crianças e adolescentes do 
Bairro da Juventude que manifestem o desejo da 
cirurgia, para melhora da autoestima e convívio 
social. 
 As cirurgias são feitas, sem custo, 
através de parcerias com o Hospital da Unimed, 

que oferece toda a infraestrutura; o grupo de 
anestesiologia do Hospital Unimed efetua as 
anestesias necessárias; e o Lions Clube Criciúma 
Centro fornece os  medicamentos pós-
operatórios, caso alguma criança ou jovem 
necessite. O projeto tem o incentivo da Regional 
Médica da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica. 

PROJETO ‘‘NUTRIR CRIANÇAS SAUDÁVEIS’’

NUTRIR
Crianças Saudáveis

 Desde 2012, o Bairro da 
Juventude executa o projeto "Nutrir 
Crianças Saudáveis". Em 2017, as 
crianças receberam orientações sobre 

alimentação saudável, sendo que 60 
delas tiveram atendimento direcionado 
por estarem fora da curva ideal (baixo 
peso, sobrepeso e obesidade). 

Ações realizadas em 2017:

Atividades físicas em
parceria com o Projeto
Esporte e Lazer

Ações de Educação
Alimentar e Nutricional

Ocina de culinária
saudável com as famílias

Atividades de
escolhas alimentares

Atendimento nutricional
individual

Abordagem com
os familiares

Degustação de espetinho
de frutas para o grupo
de risco

Abordagem coletiva através
do grupo ‘‘Aventura Saudável’’

Peças de teatro de
promoção a saúde
alimentar

Coleta
antropométrica

Capacitação das
merendeiras

33
crianças e adolescentes
já foram beneciados com
a cirurgia até dezembro de 2017
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PROJETO ‘‘UNIÃO FAZ A VIDA’’

 O “Programa A União Faz a Vida” é a 
principal iniciativa de responsabilidade social do 
Sicredi e colocado em prática desde 2017, em 
Criciúma, com aproximadamente 180 crianças e 
adolescentes do Bairro da Juventude. A ação tem 
o intuito de difundir o conhecimento das 

comunidades sobre o cooperativismo e foi 
construída a partir de exemplos internacionais e 
da parceria com o Centro de Desenvolvimento e 
Pesquisa sobre Cooperativismo da Universidade 
do Vale do Rio do Sinos (Unisinos – São 
Leopoldo/RS). 

O projeto contempla:
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aprox.

180
crianças e adolescentes

PROJETO LIGADOS NA REDE

Empresa parceira, Betha Sistemas, viu no 
trabalho social realizado pelo Bairro da 
Juventude um importante aliado para 
conseguir difundir, entre seus funcionários, os 
valores propostos pela empresa. Em 2004 
surge o Projeto “Ligados na Rede”, que tem o 
objetivo, através do curso Programador de 
Computador, possibilitar a inclusão digital e a 
preparação do jovem para o primeiro 
emprego ,  to rnando - o  p ros s iona l , 

favorecendo a qualidade, produtividade e a 
competitividade de nossas empresas.
 A partir do Projeto “Ligados na 
Rede”, outras duas frentes foram criadas: 
“Papais Ligados na Rede” e “Cidadãos Ligados 
na Rede” que levam respectivamente inclusão 
digital aos pais dos alunos do Bairro da 
Juventude e qualicação prossional para 
jovens maiores de 18 anos. 

Durante o ano de 2017 foram atentdidos:

Cidadãos Ligados na Rede
13 jovens

Papais Ligados na Rede
18 pais

Ligados na Rede
66 adolescentes
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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. P

Prêmio Amigo da
Comunidade 1993

RBS TV

Prêmio Amigo de Santa
Catarina 2003

Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina

Prêmio Bem
Eciente 2004

Kanitz e Associados

Prêmio Itaú Unicef 2006
Primeiro Lugar Região Sul 

e Finalista Nacional

Prêmio Criança
Esperança 2009 e 2013

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

Diploma de Mérito
2012 pela contribuição
ao desenvolvimento do

município - Câmara Municipal
de Criciúma

Prêmio Destaque
Regional 2012,

2013 e 2014
TV Litoral Sul

Prêmio Responsabilidade
Social 2012, 2014, 2015

e 2016 - Assembleia
Legislativa do

Estado de Santa Catarina

Prêmio Amil
2015

Combate à
Obesidade Infantil 

Responsabilidade
Social 2016 – Assembleia

Legislativa do Estado
de Santa Catarina

Prêmio Melhores Ongs,
concedido pela

Revista Época e Instituto
Doar em 2017

Prêmio Itaú Unicef
2017, na categoria

Grande Porte

Em busca do
próximo...
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NNo calendário possuímos várias datas 
especiais onde realizamos eventos 
abertos para toda a comunidade. Em 
2017, foram quatro encontros que 
colaboraram para a manutenção do 

B a i r r o  d a  J u v e n t u d e  e  n o s 
aproximaram de uma forma mais 
efetiva, de nossos parceiros e público 
externo. 

Vínculos fortalecidos

Encontro das Confrarias

Feijoada Carnes Brancas

Cachorro Cultural Noite Quente

633 pessoas 557 pessoas

559 pessoas 528 pessoas
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EVENTOS

GASTRONÔMICOS



EVENTOS GATRONÔMICOS

PARCEIROS
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Para a manutenção de todos os 
programas desenvolv idos pela 
Instituição, o departamento de 
Mobilização de Recursos, desenvolve 
várias Campanhas, Convênios e 
Parcerias que possibilitam manter a 
qualidade e nível do trabalho levando 

oportunidades aos alunos e às famílias. 
E s t a s  a ções  s ão  amp l amente 
abraçadas pela comunidade e é este 
apoio que diretamente determina a 
qualidade e abrangência de nossa 
atuação.    

P
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Adote uma Criança

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

cartão Visa.   

Contribuintes novos em 2017:

56 contribuintes 

Quantos contribuintes possui a campanha: 

402 contribuintes

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.

Contribuintes novos em 2017:

56 contribuintes 

Quantos contribuintes possui a campanha: 

402 contribuintes

Cartões de Natal

Anualmente a Instituição comercializa cartões
de Natal, com desenhos criados pelas crianças.

Em 2017 foram comercializados 13.061 unidades
de Cartões para empresas e comunidade.

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

Contribuintes que participaram
da campanha em 2017:

7.483

SELO ‘‘Amigos do Bairro da Juventude’’

Consiste no uso de um selo em produtos e
serviços industrializados e/ou comercializados,
visando à 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.

Empresas parceiras em 2017:

11 empresas

Total de empresas parceiras:

130 empresas
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Adoção a 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.

Padrinhos parceiros em 2017:

800 padrinhos

Adoção a
distância

Se Liga no Bairro

A campanha "Se Liga no Bairro" foi planejada
como uma das ações dos 65 anos da Instituição.

O "Se Liga" consiste em um grupo de
padrinhos e madrinhas que apadrinham, no

período de um ano, crianças que são atendidas
pelo Bairro da Juventude. Para manter
o atendimento com qualidade a uma

criança, a Instituição investe por
mês, em média, meio salário mínimo. Muito

além da colaboração nanceira, o grupo
apoiado, revela um ato de amor e envolvimento

com as causas sociais da cidade.

Padrinhos e madrinhas envolvidos:

53 padrinhos e madrinhas e mais de
276 pessoas envolvidas

Crianças apadrinhadas:

53 crianças

SuperAção

Quatro redes de supermercados da região sul
(Angeloni, Bistek, Giassi e Manentti) são parceiros
da campanha intitulada SuperAção, onde elegem

um ou mais produtos da marca, por mês, que
entra em promoção em todas as lojas destas quatro

redes. Parte dos recursos arrecadados com as
vendas é repassada para a Instituição.

Total de indústrias parceiras:

12 (SC Johnson, Anhembi, Isabela, Fumacense
Alimentos, Deycon/Nissin, 3 Corações, Bauducco,
Ypê, Tiscoski Distribuidora/P&G, Selmi, Mondelez

e Unilever). Desde o início da campanha, a
Rádio Som Maior também é parceira da

ação tanto no âmbito jornalístico como comercial.
Também são parceiros da campanha o

Jornal A Tribuna e SBT. 

Valor arrecadado em 2017 com
a campanha:

R$ 681.394,26

Padrinhos do Pão

Lançada em 2016, a ação visa à busca de recursos
para a compra de trigo que é usado na produção
de pães para o consumo diário de nossos 1,5 mil

alunos. A produção do alimento também é
realizada pelos adolescentes matriculados no Curso

de Padeiro e Confeiteiro do Bairro da Juventude.

Padrinhos participantes em 2017:

17 padrinhos
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BreShopping

O BreShopping recebe doações da comunidade e
empresas da região e tem como princípio básico

atender as crianças e adolescentes. Em 2017 mais
de 1.000 famílias também foram atendidas pelo

Breshopping. 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. 

Valor arrecadado em 2017:

R$70.816,97

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% e 6% do

imposto de renda devido, respectivamente,
canalizando os recursos aos Projetos "Esporte

e Lazer" e "Geração de Talentos". 

Cartão Social Vida Bairro da Juventude

Em setembro de 2016, quando a Instituição
completou 67 anos, foi lançado o Projeto Cartão

Social Vida para materializar o agradecimento
das doações que são repassadas à instituição. O

Cartão Social Vida é um projeto inovador que traz
benefícios aos doadores, às empresas credenciadas

e ao Bairro. A ação tem a parceria da empresa
Convnet que desenvolve a bandeira

Cartão Social Vida.

Número de doadores:

2.401 doadores

Empresas credenciadas:

265 estabelecimentos
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CENTRO MULTIUSO

INAUGURAÇÃO DO

 Por entender toda a importância do trabalho com o

esporte e  cultura para crianças e adolescentes, o

Bairro da Juventude  inaugurou o

Centro Multiuso Angela Elda Venditti.

A  conclusão da obra só foi possível com auxílio do

governo empresas parceiras, de  e de toda

a . comunidade

PP



CENTRO MULTIUSO

A ESTRUTURA

60

ÁREA TOTAL

CONSTRUÍDA:

3.156m ²

13 Salas Multiuso;

2 Banheiros;

4 Vestiários;
Arquibancada para

480 pessoas.



CENTRO MULTIUSO

PARCEIROS

AMILTON JOÃO
ZANETTE
(in memoriam)

CARMELINA
CLARA ZILLI

PIZZETTI
(in memoriam)

CLAUDIA
COSTA
FABRIS

EDSON VIEIRA
BASTOS

(in memoriam)

JOÃO ZANETTE
(in memoriam)

MARIO ELOY
PIZZETTI

PAULO CÉSAR
CORBETTA

RUBENS
COSTA

AMÂNCIO CARLOS
LUCIANO
(in memoriam)

ELTON JOÃO
MARTINELLO

FAMÍLIA ANTÔNIO
DEOCLÉSIO PAVEI

FRANKE
HOBOLD

LUIZ ANTONIO
DE SOUZA

LUIZ ZANETTE
(in memoriam)

MARCO ANTONIO
CECHINEL COSTA

NILSON OLIVO PEDECRIL
R

S O L I D  S U R F A C E S

RENATO ANGELONI
COSTA

RICARDO JOSÉ
LEAMARI

MAGALHÃES

TURMA DA
PEMBA



CENTRO MULTIUSO

PARCEIROS

MARIA JULIA
COSTA ROSSO

ZANETTE

VINICIUS
ROSSO

ZANETTE

PEDRO
ROSSO

ZANETTE

ANDRÉ
LUCIANO
ZANETTE

NATASSHA
MARCELINO

CREMA
ZANETTE

LUCAS
CREMA

ZANETTE

LAURA
CREMA

ZANETTE

ANDERSON
INNOCENTE
COLOMBO

GABRIEL
SCOTTI
BATISTA

RAQUEL
ÁVILA

SANTIAGO
DE CASTRO

MARIA
RENATI
BEBER

MANOEL
PINTO

MOREIRA

ALMIR
ROGÉRIO

TURRA

IDUINO
MONDARDO

EDEMILSON
MONDARDO

VITOR
MICHELS

GEREMIAS

JULIO
MICHELS

GEREMIAS

LÍVIA
BENEDET

BOMBAZAR

VIVIANI
BENEDET
GABRIEL 

BOMBAZAR

JEANDERSON
DOMINGOS
MINOTTO

BOMBAZAR

ALDO
RODRIGUES 

ASPINI

TADEU
ANTÔNIO
SILVANO 

(in memoriam)

EDUARDO
ZUGNO
STRECK

JOSÉ EMILIO
DOS SANTOS

SUBTIL
(in memoriam)

BEATRIZ DE
BETTIO DE
MENEZES

LAURO MOR
CARDOSO

(in memoriam)

JOSÉ PAULO
DE BETTIO

LILIANE
REQUIÃO
PEREIRA
ALTHOFF

DANIEL DE
FÁVERI

SERAFIN

NORMA INÊZ
MILIOLI

SORAR
ANGELICA

ULIANA SILVA

ANTÔNIO
MELLER

DA SILVA

VINÍCIUS
KADLETZ

DE AGUIAR
RIBEIRO

GABRIEL
KADLETZ
MORAES
DA SILVA

LUCRÉSIO
MAZON

ELIANE
ZANGHELINI

MAZON

PEDRO DOS
SANTOS

ANDRADE

WALDEMIRO
DE SOUZA

(in memoriam)

TEREZA
IVONE

DE SOUZA

VITOR
ALEXANDRE
BONFANTE
DE SOUZA

ANA LAURA
BONFANTE 

E SOUZA

ALAIDE
MACIEL
NUNES

(in memoriam)

LACIR JOSÉ
MALFATTI

IVO
MARCELINO

DOS SANTOS
(in memoriam)

DANIEL
LUCIANO
ZANETTE
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CINE TEATRO ITÁLIA

O Bairro da Juventude reinaugurou em outubro de 2017

o seu Cine Teatro Itália. Desde sua inauguração, na

década de 50, o local passou por uma reforma somente

em 1997, sendo que após 20 anos já não era mais

possível continuar tendo atividades no ambiente.

Foi preciso uma revitalização física e a substituição dos

materiais do espaço. O local contou com a retirada do

forro de madeira, nalização da cobertura e colocação

do forro acústico, colocação da estrutura metálica e

reforma dos banheiros. 

OO



CINE TEATRO ITÁLIA

PARCEIROS

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
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MODERNIZAÇÃO DA

Desde sua inauguração, em 1998, a Escola de Panicação

e Confeitaria do Centro de Educação Prossional do Bairro

da Juventude não havia passado por uma reforma

considerável, principalmente em seus equipamentos que

já não atendiam mais a necessidade, estando ultrapassados

para um melhor aproveitamento das aulas.

A Instituição passou então a mobilizar recursos para a

reforma e substituição dos equipamentos. E para

comemorar a conclusão da obra, o Bairro reuniu em 2017,

parceiros, autoridades e alunos que puderam conferir as

novas instalações.

DD
ESCOLA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA



PARCEIROS

PEDECRIL
R

S O L I D  S U R F A C E S

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DE CRICIÚMA

coferpan R

ESCOLA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA
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ESPORTE

TALENTO NO

O aluno do Bairro da Juventude Gabriel de Oliveira Antunes

sabe muito bem a importância do esporte em sua vida.

O menino, que nasceu com uma deciência física, descobriu

no tênis de mesa uma paixão. Aos 12 anos, Gabriel é um dos

destaques da modalidade no Bairro da Juventude e toda a

dedicação levou a convocação do aluno para o treinamento

nacional “Diamantes do Futuro”, que aconteceu este ano,

em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico

Brasileiro.

Em 2017, Gabriel se destacou na Paralimpíada Escolar

Brasileira. Além de três medalhas de ouro, o atleta trouxe

para casa um troféu de competidor destaque.

OO
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MELHORES ONG’S

No início de 2017, o Bairro da Juventude foi reconhecido,

em São Paulo, como uma das melhores Ongs do Brasil.

O prêmio foi uma iniciativa do Instituto Doar e Revista

Época que, além do Bairro, também consagrou outras

99 entidades do país.  Esta foi a primeira edição do

Prêmio Melhores ONGs que contou com mais de

1,5 mil inscrições.

NN

PRÊMIO
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O Bairro da Juventude foi o campeão nacional na categoria

Grande Porte da 12ª edição do Prêmio Itaú-Unicef. 

O evento divulgou as melhores ações parceiras entre

organizações da sociedade civil (OSCs) e escolas públicas

de micro, pequeno, médio e grande porte. A premiação

aconteceu no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, em um

evento realizado pela organização. Antes do título nacional,

a instituição já havia recebido o primeiro lugar na categoria

Regional Sul (SC/RS/PR).

OO
ITAÚ-UNICEF

PRÊMIO
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PRINCIPAIS
ACONTECIMENTOS



 SC Johnson estreia na 
campanha SuperAção com os 
produtos Inseticida Raid e Repelente 
Off;

 Anhembi  part ic ipa da 
campanha SuperAção e traz os 
produtos Água Sanitária Qboa e 
Alvejante Qboa;
 Crianças e adolescentes 
iniciam as aulas do ano letivo; 
 Empresa IDB do Brasil 
recebe "Selo Amigos do Bairro";

 Isabela participa mais uma 
vez na campanha SuperAção com os 
produtos Biscoito Leite e Torrada;
 Bairro abre curso noturno 
de Pintura em Obras na Construção 
e Moveleira em parceria com a 
Unesc e Tintas Farben;
 O Centro de Educação 
Prossional (CEP) do Bairro abre 
curso de Gastronomia;
 Bairro recebe médica 
voluntária da Itália, Anna de Polo;
 A s  e m p r e s a s  C M Y K 
Solução Digital, VIPCAR Veículos e 
Orquídea Alimentos se unem ao 
"Selo Amigos do Bairro";
 Bairro recebe empresas no 
evento da campanha "Selo Amigos 
do Bairro";
 Equipe de Futebol sub-11 
do Bairro participa do "Torneio da 
Quaresma", em Urussanga, cando 
em 3º lugar;

 Na sua quarta participação 
n a  c a m p a n h a  S u p e r A ç ã o ,  a 
Fumacense Alimentos colabora com 
os produtos Arroz Branco e 
Parboilizado e Bebida Risovita;
 A parceira Eliane recebe 
funcionários do Bairro;

 N i s s i n  p a r t i c i p a  d a 
campanha SuperAção com os 
produtos Cup Noodles e Lámen 
Nissin Miojo;
 Bairro fecha parceria com 
Pic-Me no projeto "NatAção";
 B a i r r o  l a n ç a  p r o j e t o 
“Desenhando o presente para o 
Futuro” em parceria com Siecesc e 
Estúdio Tanuki;
 É reinaugurada a Escola de 
Pan icação e  Confe i tar ia  da 
instituição;
 5º Encontro das Confrarias 
é promovido pela instituição e 
recebe aproximadamente 600 
pessoas;
 Instituição dá início a mais 
um ano do programa " Junior 
Achievement";

 Café 3 Corações contribui 
na campanha SuperAção com os 
produtos Café Tradicional e Extra 
Forte e Cappuccino;
 Evento sobre o combate ao 
trabalho infantil é realizado no 
Bairro;
 Ocorre a 15ª edição da 
Feijoada Benecente da instituição, 
com colaboração da Câmara da 
Mulher Empresarial de Criciúma e 
chef Motta;
 Adolescentes do Bairro da 
Juventude participam da Semana 
Interna de Prevenção de Acidente 
de Trabalho (SIPAT);

 B a u d u c c o  c h e g a  à 
campanha SuperAção trazendo os 
p rodu tos  Cook ie  e  Tor rada 
Bauducco;
 Alunos apresentam os 
trabalhos desenvolvidos no projeto 
"Desenhando o Presente para o 
Futuro”;
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AGO
 Campanha SuperAção conta com os 
produtos Lava Roupas em Pó Tixan e 
Amaciante Concentrado, da Ypê;
 Bairro da Juventude é reconhecido 
como uma das melhores ONGs do Brasil, em 
premiação de iniciativa do Instituto Doar e 
Revista Época;
 É lançado curso avançado de 
Gastronomia na instituição;
 B a i r r o  r e c e b e  v i s i t a  d e 
representante do Consulado Japonês, Massue 
Habasaki;
 Governo estadual doa micro-ônibus 
para o Bairro;

SET
 Bairro da Juventude chega aos 68 
anos de história;
 P&G par t i c ipa  da  campanha 
SuperAção com os produtos Amaciante 
Downy e Creme Dental Oral-B 3D White;
 7ª edição evento Cachorro-Quente 
Cultural é atração no Bairro;
 Goés e Nicoladelli recebe "Selo 
Amigos do Bairro";
 Ba i r ro  recebe  v i s i t a  do  ex -
governador do estado do Ceará e pré-
candidato à presidência da República, Ciro 
Gomes;
 Projeto "Papais Ligados na Rede", 
parceria entre o Bairro e a Betha Sistemas, 
forma mais uma turma; 

OUT
 Campanha SuperAção 
conta com os produtos Massa Galo e 
Massa Renata Ovos, da empresa 
Selmi;
 Bairro recebe a 14ª edição 
do Almoço das Carnes Brancas com 
patrocínio da Seara, Supermercados 
Manentti , Empório Varandas, 
Empresas Radar, Pint&borde, 
Destroyer e Ana Terra Café;
 Inicia a venda dos "Cartões 
de Natal";
 Bairro presta contas aos 
parceiros do Projeto GerAção de 
Talentos;
 Empresas, entidades e 
comunidade se uniram à instituição 
para presentear e promover 
atividades com as crianças no dia 
dedicado a elas;
 Inicia a Feira Tecnológica 
do Bairro da Juventude;
 Ocorre a 6ª edição do "Dia 
da Família";
 O  c i n a  d e  F u t e b o l 
participa do II Torneio de Futebol 
Society sub-12;
 É lançado ocialmente o 
projeto "Brinquedo Educativo";
 Bairro e Curso de Ciências 
Contábeis da Unesc lançam Cartilha 
de Investimento Social;

NOV

DEZ
 Un i lever  co labora  na 
campanha SuperAção com os 
produtos Maionese Arisco e Sorvete 
Kibon Cremosíssimo;
 Bairro da Juventude é 
campeão nacional na categoria 
Grande Porte do Prêmio Itaú-
Unicef;
 A Instituição presta contas 
aos parceiros da campanha "Selo 
Amigos do Bairro da Juventude";
 Formatura de mais de 300 
alunos dos cursos de Aprendizagem 
Industrial do Centro de Educação 
Prossional;
 Empresas e comunidade 
contribuem com os presentes de 
Natal para as crianças e uma festa foi 
realizada para elas;
 Rocha Alimentos é a nova 
parceira do "Selo Amigos do Bairro 
da Juventude";

AGO
OUT

SET

NOV

DEZ

 Campanha SuperAção traz 
produtos da Mondeléz, os refrescos 
em pó Tang e Clight e o chocolate 
Bis;
 Aluno de tênis de mesa é 
campeão na Paraolimpíada Escolar 
Brasileira;
 Acontece a inauguração do 
Centro Multiuso;
 Bairro presta contas da 
campanha SuperAção para os 
parceiros;
 Bairro é uma das entidades 
beneciadas no "Dia de Doar";
 10º Torneio de Futebol 
sub-11 do Bairro da Juventude 
ocorre no Complexo Esportivo da 
Esucri;
 Óticas Diniz entrega óculos 
de grau aos alunos do Bairro;
 B a i r r o  d a  J u v e n t u d e 
conquista Prêmio Itaú-Unicef 
Regional Sul pela segunda vez e é 
nalista na categoria nacional;



Para que os trabalhos desenvolvidos e 
as metas propostas sejam atingidas, 
c o n t a m o s  c o m  o  a p o i o  e  a 
participação de muitas empresas e 
instituições que, além do apoio 
nanceiro, reforçam a imagem da 
I n s t i t u i ç ã o  q u e  p r i m a  p e l a 
hones t idade  e  t ransparênc i a .  

Aproveitamos para agradecer à 
comunidade e aos veículos de 
comunicação que, conando em 
nosso trabalho, buscam colaborar e 
nos ajudam a contar nossa história 
dando cred ib i l idade  às  ações 
propostas pelo Bairro da Juventude. 

P
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PARCEIROS INSTITUCIONAIS

PARCEIROS CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

coferpan R
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PARCEIROS SELO INVESTIMENTO SOCIAL

R

CORRETORA DE SEGUROS



PARCEIROS PROJETO INCENTIVAR

PARCEIROS CAMPANHA SUPERAÇÃO

www.angeloni.com.br



PARCEIROS LEIS DE INCENTIVO AO ESPORTE

BEBIDAS
NUERNBERG

MARINA MOURA
LISBOA CARNEIRO

RICARDO
CASTELAR

NIVALDO LUIZ
FIGUEREDO

VELCIDES
FABRIS



PARCEIROS LEIS DE INCENTIVO À CULTURA

MARINA MOURA
LISBOA CARNEIRO
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PARCEIROS IMPRENSA
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 Todos os anos, o Bairro da Juventude emite o 
Balanço Patrimonial Ativo e Passivo. O Balanço é a 
demonstração contábil destinada a evidenciar, 
qualitativa e quantitativamente, numa determinada 
data, a posição patrimonial e nanceira da entidade.

80

BALANÇO

PATRIMONIAL



2017 2016

8.494.070,89 9.009.194,15

3.830.344,90 4.044.040,28

3.773.3822,65 3.983.653,90

76.079,82 11.160,04

1.445.217,47 1.537.514,74

1.445.217,47 1.537.514,74

2.252.525,36 2.434.979,12

2.252.525,36 2.434.979,12

29.060,19 0,00

29.060,19 0,00

10.237,85 48.590,01

0,00 46.433,47

9.661,06 1.876,54

280,00 280,00

50,17 0,00

91,12 0,00

155,50 0,00

17.224,21 11.796,37

17.224,21 11.796,37

4.663.725,99 4.965.153,87

9.000,00 6.000,00

6.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00

4.654.725,99 4.959.153,87

4.821.439,98 2.944.325,08

1.373.974,43 534.077,86

466.266,80 434.659,88

392.062,14 231.930,00

179.926,68 168.329,68

11.581,40 11.263,40

12.322,00 12.322,00

23.835,00 23.835,00

443.866,10 443.866,10

VALORES EM R$

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DA CAIXA

CAIXA

BANCO C/ MOVIMENTO

BANCO C/ MOVIMENTO

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCOS C/ APLICAÇÕES

VALORES A RECEBER

SENAI

OUTROS CRÉDITOS

CONSÓRCIO JUGASA

BB CONSÓRCIO

INSS TERCEIROS

IRRF

ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR

PINS/COFINS/CSLL

DESPESAS ANTECIPADAS

PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR

ATIVO NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTO A LONGO PRAZO

TÍTULO CAP. OURO CAP BANCO BRASIL

COTAS UNICRED

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 36.707,88 36.707,88

0,00 1.359.001,70

0,00 1.659.001,70

0,00 682.772,78

0,00 644.208,86

0,00 26.966,92

0,00 11.597,00

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO

IMOBILIZADO DE TERCEIROS

MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

DEPRECIAÇÃO -3.107.256,42 -2.223.937,99

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
Dos exercícios encerrados em 31/12/2017 e 2016 - CNPJ: 83.652.198/0001-15

2017 2016VALORES EM R$
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2017 2016

8.494.070,89 9.009.194,15

3.505.304,55 3.111.108,52

146.602,03 160.559,75

127.877,24 149.673,36

4.988.766,34 5.215.312,85

3.091.036,61 3.091.036,61

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
Dos exercícios encerrados em 31/12/2017 e 2016 - CNPJ: 83.652.198/0001-15

12.826,75 10.886,39

5.898,04 0,00

66.180,47 82.732,86

17.338,54 25.790,82

0,00 7.439,14

47.843,14 49.458,85

545,78 44,05

172,01 0,00

281,00 0,00

231.998,74 256.902,14

191.023,28 198.531,31

18.120,22 26.815,99

0,00 258,04

22.749,41 31.296,80

100,83 0,00

565.980,74 443.801,58

333.315,52 45.340,77

26.665,22 27.537,58

0,00 10.923,23

206.000,00 0,00

2.005,99 1.418,21

2.005,99 1.418,21

2.492.536,58 2.165.693,98

1.741.559,69 1.542.096,38

750.976,89 623.597,60

0,00 682.772,78

0,00 682.772,78

0,00 644.208,86

0,00 26.966,92

VALORES EM R$

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES

SEGUROS A PAGAR

CONSÓRCIO JUGASA

IMPOSTOS A RECOLHER

INSS A RECOLHER - EMPREGADOS

PIS S/FOLHA

I.R. RETIDO NA FONTE

PIS/COFINS/CSLL (LEI 10833/03)

IRRF RETIDO TERCEIROS

ISS TERCEIROS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

SALÁRIOS

FÉRIAS

RESCISÕES CONTRATUAIS

FGTS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

PROVISÕES

PROVISÕES P/FÉRIAS

PROVISÕES P/FGTS S/FÉRIAS

PROVISÕES PIS S/FL FÉRIAS

PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA

OBRIGAÇÕES DIVERSAS

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 0,00 11.597,00

2.180.964,31 939.333,25

-283.234,58 1.184.942,99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

2017 2016VALORES EM R$



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Dos exercícios encerrados em 31/12/2017 e 2016 - CNPJ: 83.652.198/0001-15

6.872.147,50 7.976.250,62

349.878,53 326.519,04

349.878,53 326.519,04

6.522.268,97 7.649.731,58

117.341,22 24.194,40

380.422,45 434.033,91

2.217.103,00 4.312.362,10

1.003.522,05 767.533,83

616.795,60 575.612,73

82.723,59 101.494,40

96.887,76 125.861,56

1.959.845,76 1.268.410,33

47.627,54 40.228,32

6.872.147,50 7.976.250,62

5.813.997,65 5.293.651,00

506.920,73 431.954,91

5.307.076,92 4.861.696,09

1.058.149,85 2.682.599,62

2.248.267,18 1.638.978,57

2.248.267,18 1.638.978,57

1.249.663,32 1.321.890,08

1.043.408,72 975.670,26

206.254,60 239.574,95

0,00 106.644,87

195.123,98 141.321,94

200.232,24 194.291,31

25.108,26 52.969,37

711.758,77 0,00

28.985,99 0,00

682.772,78

-283.234,58 1.184.942,99

VALORES EM R$

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

DOAÇÕES DE ENTIDADES PRIVADAS

RECEITA PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL NÃO IDENTIFICADA

CONVÊNIO C/ENTIDADE PÚBLICAS

RECEITA PROVENIENTE DE ATIVIDADE NA ÁREA DE ASSIT. SOCIAL

CONVÊNIO C/AUTARQUIAS

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 ATIVIDADE DE ASSIST. SOCIAL NÃO TIPIFICADAS

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/DESPESAS OPERACIONAIS

GANHO VENDA DE IMOBILIZADO

DOAÇÕES BENS DE TERCEIROS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO -283.234,58 1.184.942,99

2017 2016
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@bairrojuventude

/bairrodajuventude

@bairrodajuventude

/bairrodajuventude
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Bairro Pinheirinho - Criciúma/SC - CEP: 88804-360
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