








 O Bairro da Juventude é também uma Instituição que 
se diferencia pela equipe que possui. Sempre destaco a 
união do grupo, o olhar diferenciado e a iniciativa. E esse 
conjunto faz toda a diferença no dia a dia da Organização!

 Desde o início da pandemia, tivemos que nos adaptar 
com uma nova forma de pensar e de reconectar com nosso 
público. Mesmo com todos os desafios passados durante o 
período pandêmico, a equipe do Bairro da Juventude 
sempre esteve muito disposta, atenta e prestativa.

 Inovar também foi preciso! Todas as áreas buscaram 
constantemente atualização e aprendizado durante o 
último ano. Estamos a alguns meses da inauguração do 
nosso Espaço de Inovação. Um local que vai promover um 
ecossistema de inovação social, tecnológico e de negócios 
na região por meio da diversidade e criatividade transforma-
dora do Bairro da Juventude. Apresentar e disponibilizar 
universos criativos e tecnológicos às crianças e adolescentes 
é também um dos propósitos da Instituição, que foca no 
novo, sem esquecer, é claro, das PESSOAS!

 Através deste material também vamos intensificar 
nosso relacionamento e prestar contas a todos os nossos 
parceiros, amigos e colaboradores das conquistas alcança-
das, fruto do apoio que temos recebido de todos em 
benefício da Instituição, dando assim transparência aos 
recursos captados e os trabalhos realizados.

 Espero que ao ler este Relatório, você possa se inspirar 
e enxergar muitos motivos para ser grato.  Dividimos nossas 
conquistas com vocês. Você é parte do nosso movimento, 
boa leitura!

JOSÉ ALTAIR BACK
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
DO BAIRRO DA JUVENTUDE
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 Desde 2006, o Bairro da Juventude publica, anual-
mente, o seu Balanço Social. Há oito anos, a Instituição 
resolveu ampliar sua forma de divulgação de seus trabalhos 
através da apresentação de seu Relatório de Atividades. De 
uma forma transparente e idônea de prestar contas à socie-
dade mensurando a valiosa colaboração dos diversos públi-
cos parceiros, o material busca demonstrar a evolução da 
Instituição, promover a garantia de direitos do público aten-
dido, incentivar a formação cidadã, a transformação social e 
aprimorando sempre suas práticas pedagógicas.

 Este material traz o relato das ações e iniciativas desen-
volvidas, ao longo de 2021, as demonstrações e resultados 
financeiros, bem como a utilização dos recursos doados.

 Em 2022, o Bairro da Juventude completa 73 anos e 
essa trajetória, iniciada em 1949, encontrou o entusiasmo de 
empresários, educadores, voluntários, apoiadores, comuni-
dade e, sobretudo, porque conta com o comprometimento 
de uma equipe de colaboradores que trabalha empenhada 
em oferecer amor, carinho e qualidade nas ações desen-
volvidas.

 Estar próximo das crianças, adolescentes, pais, profes-
sores e demais públicos é parte importante desse processo 
vivenciado no Bairro da Juventude. O Relatório de Ativi-
dades é mais um instrumento que sustenta a estratégia e 
procura elevar o patamar de qualidade desse relacionamen-
to construído com solidez e muita ética ao longo da história.
 
 Esperamos que este material seja mais um sustentácu-
lo de informação sobre o Bairro da Juventude, nos servindo 
sempre de fonte para inspirar nossos objetivos futuros.
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MISSÃO

SONHO

Promover, por meio da educação e assistência 
social, a garantia de direitos para crianças, adoles-
centes, jovens e suas famílias.

Inspirar nas pessoas o desejo de transformar o 
mundo.

VALORES
Crer na capacidade de transformação das pessoas

Acolher gerando vínculos

Energia e brilho nos olhos

Comprometimento e transparência em tudo que 
fazemos

Responsabilidade na gestão dos recursos

Desenvolvimento sustentável

Inovação constante

Espiritualidade
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Em cada dia, 
uma nova historia...



O 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 Ne-
cessitados. Posteriormente, o Bairro da Juventude foi adminis-
trado 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 consti-
tuída:

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

O meio empresarial e toda comunidade criciumense 
sempre se mostraram comprometidos e isso acabou alavan-
cando o crescimento da Instituição, desenvolvendo poten-
cialidades humanas através das oportunidades oferecidas 
aos alunos.
          O Bairro da Juventude atendeu em 2021, 1,5 mil 
crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabili-
dade social, em período integral, de 82 bairros do município 
de Criciúma, oferecendo transporte gratuito, quatro 
refeições diárias, ambulatório, atendente de ambulatório e 
dentista, atendimento psicossocial, espaço cultural e ativi-
dades 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 profissionalização e encaminhamento ao mercado de 
trabalho.
O Bairro da Juventude em parceria com a Prefeitura Munici-
pal de Criciúma, desde 1994, sedia a E.M.E.I.F Pe. Paulo 
Petruzzellis através do Ensino Fundamental. Já na Educação 
Infantil a parceria se dá com a Associação Feminina de As-
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1949
Por iniciativa do 

Rotary Club, é criada a 
SCAN (Sociedade 

Criciumense de Apoio 
aos Necessitados)

1954
Sob a administração da 
Congregação Rogacion-
ista, a Instituição passa a 

se chamar  Bairro da 
Juventude dos Padres 

Rogacionistas

1955
Declarada 

de Utilidade 
Pública Municipal 

e Estadual

1957

Inauguração oficial da 
Escola Profissionali-
zante 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 é entregue 
às mãos da sociedade. 

Edson Gaidzinski é 
nomeado primeiro 

presidente do Conselho 
Deliberativo

1990
Passando por dificul-
dades financeiras, o 
Bairro lança a Cam-
panha "Adote uma 

Criança" 

1994
Em parceria com a 

Prefeitura Municipal de 
Criciúma, é inaugurada a 
escola de Ensino Funda-
mental, de 1ª a 4ª série, 
Pe. Paulo Petruzzellis

1999
 Implantação do 
Centro Maternal. 

Bairro da Juventude 
comemora 50 anos 

com o Lançamento de 
Selo Comemorativo

2002
 Inauguração do 

novo Refeitório do 
Bairro da Juventude

2004
Bairro da Juventude 
recebe prêmio Bem 

Eficiente - Kanitz. 
Coral Vozes de Esper-
ança faz a primeira 
turnê pela Europa

2006

Inaugurado o Espaço 
Cultural do Bairro da 

Juventude

2007
Bairro da Juventude 
inaugura reforma, 

ampliação e aquisição 
de novos equipamentos 

para o Centro de 
Educação Profissional

2009
  Bairro da Juventude 
completa 60 anos. 
Homenagens e prêmi-
os 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 Responsabi-
lidade Social da Assem-
bleia 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

Pela segunda vez, Bairro 
da Juventude tem projeto 

apoiado pelo Criança 
Esperança. Aluno do curso 

profissionalizante da 
Instituição é escolhido 
como personagem da 

campanha da Rede Globo

2013

2014

O Bairro da Juventude 
completa 65 anos 

de história.

2015
Prêmio Amil Combate 
à obesidade infantil. 

(Vice-campeão nacion-
al e campeão na 

região Sul do Brasil)

2016
 Lançamento do 

Projeto Cartão Social 
Vida Bairro da 

Juventude.  

2016
 Prêmio Responsabilidade 

Social - Assembleia 
Legislativa do Estado 
de Santa Catarina - 

Certificação e Troféu de
 Responsabilidade Social

2017
Prêmio Melhores 
Ongs, concedido 

pela Revista Época 
e Instituto Doar. Prêmio 
Itaú Unicef na categoria 

Grande Porte

2018
Prêmio Responsabili-

dade Social  Asembleia 
Legislativa do Estado de 

Santa Catarina

2020
100 Melhores ONGs do 

Brasil e a Melhor ONG da 
região SUL do Brasil - 
certificação dada pelo 

Instituto Doar, da agência 
de projetos socioambientais 
O Mundo Que Queremos e 

Ambev.

2020
 Selo Doar Ambev - 

reconhece as organi-
zações por suas boas 
práticas em quesitos 
como governança, 

transparência, comu-
nicação e financia-

mento

2020
Prêmio Responsabili-
dade Social e Troféu 
Destaque do estado 

pela Assembleia 
Legislativa de SC

2021
Certificação Internacio-

nal Phomenta pelas 
boas práticas de 

transparência e gestão

2021
Prêmio Responsabili-
dade Social e Troféu 
Destaque do estado 

pela Assembleia 
Legislativa de SC.





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, benefi-
cente e de assistência social, sem fins econômi-
cos e lucrativos. No Artigo 3º, a Instituição apre-
senta como finalidade a educação, a cultura, o 
desporto 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 finan-
ceiros e materiais, de fomento aos convívios 
familiares, comunitários e sociais em plena sinto-
nia com a Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS) e com o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA). 
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 O 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 220 
mil habitantes. De acordo com os dados da Secretaria do 
Sistema Social do Município, Criciúma possui 9.932 famílias 
em situação de vulnerabilidade social, cadastradas no pro-
grama de Cadastramento Único do Governo Federal, sendo 
que destas, 4.455 recebem apoio do Programa Auxilio Brasil 
(PAB).
 Os dados relacionados à criança e ao adolescente apre-
sentam um número de 9.457 crianças e adolescentes em situ-
ação de vulnerabilidade. O diagnóstico elaborado em 2012 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente trata de pontos alarmantes. 
 São eles: gravidez na adolescência, tentativa de suicídio, 
exploração do trabalho infantil, aliciamento ao tráfico e à 
prostituição. Diante dessa realidade se faz necessário esta-
belecer propostas de atendimento que promovam e asse-
gurem os direitos fundamentais das crianças e dos adoles-
centes.

220 mil
habitantes

142 anos
de fundação

9.932 famílias 
em situação de 

vulnerabilidade social

em situação de vulnerabilidade social

4.455 famílias 
recebem apoio do 

Programa Auxilio Brasil(PAB).

4.455 crianças e adolescentes 
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Público Fim
São as pessoas atendidas pela instituição, os  beneficiários.

Público Interno 

São todos os responsáveis pelo andamento  da organização, 

os que fazem parte do dia a dia. Funcionários,  diretores, 

conselheiros, voluntários.

Público Estratégico 
São os parceiros, fornecedores, meios  de comunicação, 

doadores, comunidade em geral.

FAMÍLIAS

SOCIEDADE

CRIANÇAS
0 a 6 anos e 
6 a 11 anos

ADOLESCENTES
12 a 14 anos e 
14 a 18 anos

ADULTOS
Alunos CEP 
Noturno

ESTAGIÁRIOS

CONSELHO
DELIBERATIVO

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS
COMUNITÁRIOS

VOLUNTÁRIOS

FUNCIONÁRIOS PESSOA FÍSICA
PESSOA JURÍDICA
FORNECEDORES
FUNDAÇÕES
COOPERATIVAS

IMPRENSA
CLUBE DE SERVIÇOS
PODER PÚBLICO
JUSTIÇA
BANCOS ESTATAIS

CONGREGAÇÃO
ROGACIONISTA

INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR

Público 
Fim

Público 
Interno 

Público 
Estratégico 





MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
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O Bairro da Juventude conta com uma excelente estrutura física, 
totalizando aproximadamente 17.000 m² de área construída, 
área verde com árvores e gramados, complexo esportivo (quadra 
poliesportiva e campo de futebol suíço), Espaço de Inovação, 
parque infantil, refeitório com 500 lugares, cinema, biblioteca, 
auditório, ambulatório, dez veículos, entre os quais, três ônibus 
que fazem o transporte gratuito de todas as crianças e adoles-
centes.
As atividades a serem desenvolvidas são planejadas trimestral-
mente, 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 ma-
nutenção dos serviços oferecidos existe uma previsão mensal, 
realizada anualmente pela coordenação do setor em conjunto 
com a coordenação financeira.

17.000m² 17.000m² 
de área construída
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A Secretaria Executiva é constituí-
da por dois membros, sendo a 
Secretária Executiva nomeada 
pelo Conselho Diretor e estando 
assim constituída:
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MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
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 No ano de 2021 foram realizadas 4 atividades de ca-
pacitação da equipe, totalizando 3.450 horas/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 estimula e incentiva a par-
ticipação dos funcionários em cursos, seminários e feiras 
pelo Brasil, como exemplo, o Fórum Interamericano de 
Filantropia Estratégica (FIFE), ABCR e  Acelera Social da 
Fundação Arena Salvador. 
 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 disponibiliza vale transporte, convênio farmácia, 
20% do valor do plano de saúde, convênios para bolsas de 
pós-graduação e refeitório próprio.

por colaborador

15h de
capacitação
15h de
capacitação



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 

Afasc 

Afasc 

Afasc

Estagiário - Prefeitura Municipal de Criciúma 

Estagiário - Prefeitura Municipal de Criciúma 

Estagiário - Afasc 

Adolescente Aprendiz Afasc 

Estagiário Bairro da Juventude 

Afasc/Prefeitura

40h 

30h

 36h 

20h 

16h 

28h

 40h

 20h 

30h

 40h 

20h

30h

20h

30h

20h

20h

30h/20h

80

05

01

12

01

02

22

29

20

11

01

03

12

12

01

01

01

VÍNCULO EMPREGATÍCIO CARGA HORÁRIA 2021

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 214



Diretoria 

Coordenadores 

Orientadores e Auxiliares 

Administrativos 

Professores 

Psicossocial 

Serviços gerais 

Adolescente Aprendiz

01

04

05

01

33

01

09

02

80

05

01

12

01

02

22

29

TOTAL DE COLABORADORES 
POR CARGO E GÊNERO MASCULINO FEMININO

Nível superior (incluindo especialização)

Cursando Nível superior

Ensino médio completo

Ensino médio incompleto

Ensino fundamental completo

Ensino fundamental incompleto

117

31

27

15

23

1

QUADRO DE ESCOLARIDADE 2021

Administrativo

Mobilização de Recursos

CEP

CEF

Psicossocial e Saúde

Alimentação e Limpeza

QUADRO DE VOLUNTÁRIOS

06

02

03

10

13

02

QUANTIDADE

TOTAL DE VOLUNTÁRIOS 36
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ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO

 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 simples-
mente 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 
famílias que se encontram em situação de vulnerabili-
dade social. Descreveremos as ações realizadas em 
2021, nos diversos setores que compõem o Bairro da 
Juventude.



A magia do início 
da jornada da vida
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 É usual entre os colaboradores e visitantes do 
Bairro da Juventude uma visita ao Centro de Edu-
cação Infantil. E não é para menos. O local encanta 
pela alegria e pelo carinho único das crianças. 
 Um cantinho que reúne ingredientes fundamen-
tais para o atendimento de 220 crianças em período 
integral, de segunda a sexta-feira, das 06h30min às 
18h30min.
 A Educação Infantil, em parceria com a Asso-
ciação Feminina de Assistência Social de Criciúma 
(Afasc), Lions Club Rainha do Sul e demais apoiadores 
tem como missão promover o cuidado, a educação in-
tegral e o fortalecimento de vínculos direcionados às 
crianças de quatro meses até seis anos de idade, aten-
dendo às suas necessidades básicas e contribuindo 
para o desenvolvimento das capacidades infantis de 
forma educativa.

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

Grupo I  crianças de até um ano

Grupo II  crianças de um a dois anos

Grupo III A e III B  crianças de dois a três anos

Grupos IV A e IV B  crianças de três a quatro anos

Grupos V A e V B  crianças de quatro a cinco anos

Grupos VI A e VI B  crianças de cinco a seis anos



Conhecimento
e cidadania
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 O Bairro da Juventude possui convênio com a 
Prefeitura Municipal de Criciúma, onde foi implanta-
do através da Lei Municipal, nº 2998, de 13 de Out-
ubro de 1994, o Grupo Escolar Padre Paulo Petruzzel-
lis, com Ensino Fundamental de 1º ao 4º ano. Já em 
2008, o atendimento foi ampliado e o Bairro da Juven-
tude passou a atender também do 5º ao 9º.
 No Ensino Fundamental são atendidos 800 
alunos que receberam atendimento integral, onde 
estão meio período, no ensino regular e no contratur-
no participam de atividades e ações relacionadas às 
áreas de assistência social, educação, esporte, cultura, 
lazer, saúde, alimentação, transporte e apoio psi-
cológico. O setor também disponibiliza aos alunos 
Apoio de Classe de Alfabetização e Atendimento Edu-
cacional Especializado. 

800 alunos800 alunos
atendidos em período integral
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 As atividades acontecem em horário comple-
mentar ao do ensino regular e atendem crianças e 
adolescentes com idade entre 07 e 14 anos. 

 Todos os alunos têm acesso às atividades cul-
turais e esportivas, podendo optar por aquela que 
tem maior identificação.

oficinas 
esportivas

10.780
atendimentos de crianças e 

adolescentes ao mês

7.704
atendimentos de crianças e 

adolescentes ao mês

1111

oficinas 
culturais0909
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Ao mês, 10.780 atendimentos de crianças e adolescentes

TÊNIS DE CAMPO 692 atendimentos/mês

828 atendimentos/mês

1.176 atendimentos/mês

1.544 atendimentos/mês

1.376 atendimentos/mês

680 atendimentos/mês

628 atendimentos/mês

1.072 atendimentos/mês

940 atendimentos/mês

948 atendimentos/mês

896 atendimentos/mês

TÊNIS DE MESA

FUTSAL FEM. E MAS.

FUTEBOL

VÔLEI

XADREZ

JIU-JITSU

CAPOEIRA

INICIAÇÃO AO ESPORTE

RECREAÇÃO

GINÁSTICA
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Paralimpíadas Escolares em São Paulo/SP

Joguinhos Abertos de Santa Catarina em Criciúma/SC

Estadual de duplas em Chapecó/SC

Lucas da Silva da Rocha - bicampeão com 
duas medalhas de ouro no individual e por 
equipes classe 11 B.

TÊNIS DE MESA

Henrique Cruz Rodrigues - 
terceiro colocado por equipes.

Caroline Borges Inácio - 
terceira colocada em duplas.

Kauã Zomer Pacheco - campeão com 
duas medalhas de ouro no individual e por 
equipes classe 11 A.

medalhas conquistadas pelas crianças e 
adolescentes nas 4 etapas dos campeonatos 
municipais das escolinhas.23



Jogos Escolares de Santa Catarina

Jogos Escolares de Santa Catarina 
– Seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros

2° lugar nos Jogos Escolares de Santa 
Catarina – Feminino

VÔLEI - MUNICIPAL

FUTSAL - MUNICIPAL

5° lugar nos Jogos Escolares 
de Santa Catarina – Masculino

3° lugar - Clara Dias 

XADREZ - MUNICIPAL

XADREZ - ESTADUAL

1° lugar 
 CLARA DIAS  MARIA VITÓRIA 

PEDROSO
  INÁCIO ALVES 

RODRIGUES
VINÍCIUS 

COSTA ALVES

2° lugar 3° lugar 4° lugar 
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Ao mês, 7.704 atendimentos de crianças e adolescentes

Educação Tecnológica 788 atendimentos/mês

1.296 atendimentos/mês

1.504 atendimentos/mês

896 atendimentos/mês

776 atendimentos/mês

376 atendimentos/mês

 832 atendimentos/mês

 456 atendimentos/mês

780 atendimentos/mês

Canto Coral

Dança

Corpo e movimento

Ciências

Cerâmica

Orquestra de cordas

Orquestra metais

Violão
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 Tradicional no Bairro da Juventude, o Roteiro 
de Natal é colocado em prática há mais de 25 
anos na Instituição. A entidade tem como um de 
seus projetos a proposta de todo final de ano 
levar as crianças que participam das atividades 
culturais para visitar os parceiros que contribuem 
com a instituição. 
 Elas visitam eventos e empresas para levar 
mensagens de esperança, solidariedade e valori-
zação humana por meio da música.

empresas 
receberam a visita do Bairro
no Roteiro de Natal. 431431

foram realizadas durante o ano.
apresentações 3131+de+de
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 A fase da alfabetização é um dos períodos mais impor-
tantes no caminho do desenvolvimento educacional da cri-
ança. 

 O processo de alfabetização precisa ser acolhedor man-
tendo as situações lúdicas como promovedoras de aprendiza-
gens, fortalecendo a relação da criança com suas práticas de 
ludicidade, ao mesmo tempo em que se efetiva o acesso e 
fruição da linguagem escrita. 

 Assim, esse processo necessita ser vivido, explorado, construí-
do pela criança na relação social. E para que tudo isso aconteça 
de forma segura e eficiente, se faz necessário que as práticas 
pedagógicas preconizam recursos que potencializam o desen-
volvimento da aprendizagem no contexto social e cultural, garan-
tindo assim a função social da escrita e da leitura como elemento 
de formação na cidadania.

 Os Laboratórios Educativos atendem crianças do pri-
meiro ano, com as seguintes atividades:

Raciocínio 
Lógico
Raciocínio 
Lógico
Múltiplas 
Linguagens
Múltiplas 
Linguagens

LudicidadeLudicidade
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Sessões 
de Cinema232232

Livros3.2253.225
foram retirados pelos alunos da bilbioteca 
do Bairro da Juventude em 2021

 O Espaço Cultural “Dr. José T. Balsini” do Bairro da Juven-
tude possibilita o acesso às diferentes formas de entreteni-
mento, através de ampla biblioteca, espaço multimídia, anfi-
teatro e sala de cinema.

 No Espaço Cultural às crianças, adolescentes, jovens e 
suas famílias assistem filmes, participam de palestras, encon-
tros, peças de teatro e grupos de pais.

Algumas ações realizadas em 2021:

Projeto de Contação de HistóriasProjeto de Contação de Histórias
Atividades de incentivo à leituraAtividades de incentivo à leitura
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 Desde sua fundação, o Bairro da Juventude atua na área 
da educação profissional proporcionando Cursos Profissionali-
zantes, gratuitamente, para adolescentes entre 14 e 18 anos, 
oportunizando aos alunos profissionalização e a inserção no 
mundo do trabalho.

Alunos
Mecânica de 
Automóveis66
Eletricista de 
Manutenção 
Eletroeletrônica

Programador 
de Computador

Mecânica Geral

Padeiro & 
Confeiteiro

Cozinheiro 
Industrial

Serviço 
Bancários e 
Administrativos

Alunos
66

Alunos
66

Alunos
73

Alunos
60

Alunos
20

Alunos
180

participando dos cursos no centro de educação 
profissional do bairro da juventude.

educandos576 



 Possibilitando profissionalização à comunidade, no período 
noturno, são oferecidos cursos de Requalificação Profissional 
nas seguintes áreas: Padeiro & Confeiteiro, Gastronomia,  
Mecânico de Automóveis, Eletricista Instalador Geral (Predial/In-
dustrial), Soldador Mecânico, Torneiro Mecânico, Ajustador 
Mecânico e Programador Básico CNC, Automação Elétrica 
Básica, Programador de Computador (Java) e Injeção Eletrôni-
ca.

 Além das atividades descritas acima, o Centro de Edu-
cação Profissional 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: SIPAT (Semana Interna de Pre-
venção aos Acidentes de Trabalho), Reunião de Pais e En-
caminhamento ao Mercado de Trabalho.

 Em 2021, o Bairro da Juventude formou 471  alunos, sendo 
que 87% já estão inseridos no mercado de trabalho, o que cor-
responde a 409 jovens.  Vale ressaltar que foram matriculados, 
neste mesmo ano, 411  jovens, sendo que 280 participaram do 
Programa Jovem Aprendiz.

nos cursos profissionalizantes do Bairro da Juventude em 2021
formandos471 

já estão inseridos no mercado de trabalho
dos alunos87% 
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CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE

Matricialidade sociofamiliar 
(Família como eixo principal)
Matricialidade sociofamiliar 
(Família como eixo principal)

Articulação com a 
rede intersetorial
Articulação com a 
rede intersetorial

Proteção Social Básica/Serviços de 
convivência e fortalecimento de 
vínculos

Proteção Social Básica/Serviços de 
convivência e fortalecimento de 
vínculos

Foco na Defesa e 
Garantia dos Direitos
Foco na Defesa e 
Garantia dos Direitos

 O CIASS tem como objetivo realizar serviços de assistência 
social e saúde, promovendo a garantia de direitos e o fortaleci-
mento de vínculos familiares e comunitários.

As diretrizes do trabalho estão de acordo com a Política 
Nacional de Assistência Social.



foram atendidas pelo projeto em 2021
famílias31 

“

“
”

”

Projeto FaSbem
Famílias superam vulnerabilidades

 O Projeto FaSbem (Famílias em Superação para o Bem-Estar e 
Emancipação)  vem garantindo direitos fundamentais às famílias que 
são acompanhadas pela Instituição. 

 O projeto surgiu na pandemia, quando outras necessidades e de-
mandas começaram a surgir, a partir do atendimento às famílias. Após 
as escutas foi possível observar uma série de questões que envolviam 
alimentação, desemprego, moradia, saúde, educação, entre outras.

 O FaSbem é um movimento, nele a família percebe que não pre-
cisa apenas receber, mas ela precisa ter coragem de caminhar. O 
Bairro é apenas o mediador do processo. Nosso desejo é oferecer à 
família a condição de sonhar novamente.

Graças às orientações e apoio do Bairro podemos ter o 
nosso lar, e isso deu um alívio. Meu esposo também con-
seguiu um emprego e eu estou fazendo meu curso de 
pedagogia. Também aguardávamos uma cirurgia para 
meu filho há muito tempo e deu certo de conseguir. E isso 
tudo com a ajuda desse projeto maravilhoso, que foi nos 
dando auxílio, orientando e nos fazendo ver que quando 
queremos tudo pode ser diferente. É só gratidão”. 

-Nyshellen Pacheco Miguel Guarda. 
Família atendida pelo projeto



Ações realizadas

Atender e acompanhar de forma sistemática às crianças 
e adolescentes e suas famílias, mediante o acesso aos 
direitos e o exercício das responsabilidades (deveres) 
dos envolvidos

Atender e acompanhar de forma sistemática às crianças 
e adolescentes e suas famílias, mediante o acesso aos 
direitos e o exercício das responsabilidades (deveres) 
dos envolvidos

Grupos operativos e palestras de conscientização e pre-
venção de assuntos pertinentes às diferentes faixas etárias
Grupos operativos e palestras de conscientização e pre-
venção de assuntos pertinentes às diferentes faixas etárias

Atendimentos diários com crianças, adolescentes e 
famílias (acolhimento, escuta e encaminhamentos)
Atendimentos diários com crianças, adolescentes e 
famílias (acolhimento, escuta e encaminhamentos)

Contatos permanentes com a rede socioassistencial e de 
saúde para estudos de casos e/ou encaminhamentos e 
acompanhamentos

Contatos permanentes com a rede socioassistencial e de 
saúde para estudos de casos e/ou encaminhamentos e 
acompanhamentos

 Visitas domiciliares Visitas domiciliares

Fornecimento de benefícios eventuais, de acordo com a 
disponibilidade Institucional (roupas, calçados, medicação, 
auxílio transporte e auxílio alimentação)

Fornecimento de benefícios eventuais, de acordo com a 
disponibilidade Institucional (roupas, calçados, medicação, 
auxílio transporte e auxílio alimentação)

Elaboração de relatórios e pareceres técnicos das 
situações apresentadas
Elaboração de relatórios e pareceres técnicos das 
situações apresentadas

Estudo da realidade a partir do diagnóstico socialEstudo da realidade a partir do diagnóstico social

Construção do Plano de Acompanhamento Familiar 
junto à família
Construção do Plano de Acompanhamento Familiar 
junto à família
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       Bem-estar, 
cuidado e 

carinho



 O Bairro da Juventude desenvolve um programa de acompanha-
mento sistemático, 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.
 A Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) é parceira na 
área da saúde com o Projeto “Todos pela Saúde do Bairro da Juventude", 
que é colocado em prática desde 2018. A iniciativa garante com que os 
atendidos pela Instituição tenham acesso a consultas e tratamentos 
com professores e acadêmicos dos cursos de Odontologia e Medicina e 
profissionais do Programa de Residência Multiprofissional da Universi-
dade, envolvendo as áreas de Enfermagem, Psicologia, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição e Educação Física.

Atendimentos de saúde (enfermagem, pediátrico e odontológico)

Enfermaria (curativos, aferição de temperatura)

Pediatra (atendimento em consultório, duas vezes por semana)

Dentista (atendimento diário)

Campanhas de promoção à saúde

Administração de medicações controladas

Administração de medicações em geral;

Agendamento de consultas interno (pediatra, dentista, residentes)

Agendamento de consultas e exames com parceiros externos de 
diferentes especialidades

Agendamento de consultas e exames com a rede de atendimento básico

Ações realizadas



3.3803.380
Atendimentos
durante o ano 
Atendimentos
durante o ano 



1.2871.287 1818 9090

1.6401.640

Atendimentos
enfermaria

Atendimentos
enfermaria

Atendimentos 
odontológicos
Atendimentos 
odontológicos

Atendimentos 
oftalmologia

Atendimentos 
oftalmologia

322322
Atendimentos 

pediatra
Atendimentos 

pediatra

2323
Outras 

especialidade 
médicas

Outras 
especialidade 

médicas

7474
8080 Crianças e adolescentes com 

necessidades especiais (entre física, 
intelectual e TEA- autismo)

Crianças e adolescentes com 
necessidades especiais (entre física, 
intelectual e TEA- autismo)

Crianças e adolescentes que 
apresentam questões de saúde mental  
(transtornos mentais da infância e adolescência)

Crianças e adolescentes que 
apresentam questões de saúde mental  
(transtornos mentais da infância e adolescência)

Atendimentos 
neurologia 

infantil

Atendimentos 
neurologia 

infantil

Números da Saúde  
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refeições servidas em 2021
1.132.560

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

Total de refeições/ano:

  A Instituição possui refeitório com mais de 500 lugares, onde existe 
um cronograma de rodízio para que se possam oferecer quatro 
refeições/dia para as  crianças, adolescentes e jovens atendidos.
 Toda a alimentação oferecida é balanceada e nutritiva, acom-
panhada por nutricionista responsável. Para isto, contamos com ali-
mentos recebidos através da Prefeitura Municipal de Criciúma, doações 
da comunidade e parcerias com as empresas privadas. 

Arroz: 80 kg/dia
Feijão: 25 kg/dia
Macarrão: 70 kg/dia

Café da manhã

Lanche da manhã

Almoço

Reforço Alimentar (à tarde)

Carne: 130 kg/dia
Pães: 900/dia
Leite: 120 litros/dia
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sonhos



Em 2021 foram utilizados:

 Todos os dias, aproximadamente 500 crianças e adoles-
centes 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.

 O transporte escolar do Bairro da Juventude inicia seu tra-
jeto às 06h15min finalizando às 8h. Já a entrega dos alunos 
inicia às 16h30 finalizando às 18h30.

 litros de diesel o que corresponde a

mil65.939
quilômetros

21.979
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 O Bairro da Juventude desenvolve vários projetos e pro-
gramas que fazem com que a Instituição fortaleça sua missão 
junto às crianças e adolescentes. 

 Essas ações são apoiadas através de projetos de Leis de 
Incentivo, com a dedução do imposto de renda, emendas par-
lamentares, editais, parcerias de empresas e instituições. 

38 38 Projetos e 
Programas

EM 2021, foram colocados em prática:

21.52721.527
atendimentos



 O projeto atendeu 200 crianças e adolescentes, com idades 
entre 7 e 16 anos que possuem uma maior aproximação com o uni-
verso esportivo por meio das seguintes modalidades esportivas: fu-
tebol de campo, futsal, vôlei, tênis de campo, tênis de mesa, xadrez 
e jiu-jitsu. 

Esporte e Lazer

 O Projeto atendeu 288 crianças e adolescentes, com idades 
entre 7 e 14 anos, que tem uma maior aproximação com o universo 
musical por meio de quatro oficinas oferecidas na Instituição, 
Orquestra de Cordas e Metais, Violão e Canto Coral.

GerAção de Talentos

 Em 2013, por iniciativa do parceiro Cláudio Matos Balsini (in 
memorian), o Bairro da Juventude deu inicio ao Projeto "Aniversari-
antes". Com o decorrer do projeto, a ação ganhou um outro impor-
tante parceiro. A Casa Mix se juntou ao Projeto e passou a dis-
ponibilizar seu espaço para a realização da festa.  A ação tem 
como objetivo de oferecer mais um momento de felicidade para 
nossos alunos, visto que muitos passam maior parte do dia na 
Instituição ao mesmo tempo em que a celebração da data não era 
possível para muitas crianças.

Aniversariantes

 200 crianças e adolescentes 
atendidos pelo projeto

 288 crianças e adolescentes 
atendidos pelo projeto

 670 crianças e adolescentes 
contempladas com o 
Projeto em 2021

CLÁUDIO BALSINI



 Há 19 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 oito mil pães 
que são destinados à Instituições da cidade. 

“Pães de Santo Antônio das 
equipes de Nossa Senhora”

 Desde 2017, o programa da Sicredi está em prática no Bairro 
da Juventude. As expedições investigativas são o ponto de partida 
da metodologia do Programa A União Faz a Vida. Com a mediação 
dos educadores, os estudantes percorrem os locais onde vivem, 
rompendo os limites da escola. A partir disso, são definidos os 
temas que serão trabalhados em sala de aula, alinhados ao currí-
culo escolar, construindo assim uma forma colaborativa de com-
preender a realidade.

A União faz a Vida

Estimular adolescentes e jovens à geração de trabalho e renda, por 
meio de capacitação empreendedora. Este é o objetivo do projeto de 
extensão “Ações direcionadas à capacitação em empreendedorismo, 
plano de negócios e responsabilidade social”, que professores e 
alunos do curso de Administração da Universidade do Extremo Sul Ca-
tarinense (Unesc) realizam no Bairro da Juventude com os educandos 
dos cursos profissionalizantes e contempla uma série de atividades 
para despertar o empreendedorismo.

Empreendedorismo

 4.418.658 pães produzidos durante 
a trajetória do Projeto

 425 Crianças atendidas 
em 2021

 60 adolescentes e jovens do curso de Cozinheiro 
Industrial foram envolvidos no projeto.
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Do valor das ações,
o reconhecimento

 Pelo importante papel desempenhado com crianças e 
jovens e pela transparência em suas ações, o Bairro da Ju-
ventude conquistou o reconhecimento de seus públicos 
pelo trabalho realizado e a missão proposta.

recebidos em 72 anos de história
Prêmios24



Prêmio Amigo da 
Comunidade 1993 – 

RBS TV

Prêmio Amigo de 
Santa Catarina 2003 – 
Assembleia Legislativa 

do Estado de Santa 
Catarina

Prêmio Bem 
Eficiente 2004  – 

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 Legisla-
tivo Catarinense 2009  
– Assembleia Legislati-
va do Estado de Santa 

Catarina

Prêmio Mérito 
pela Valorização 

da Vida 2010

Prêmio Responsabili-
dade Social 2012 – 

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, 2013 
e 2014 – TV Litoral Sul.

Prêmio Responsabili-
dade Social 2014 – 

Assembleia Legislativa 
do Estado de Santa 

Catarina



Prêmio Responsabili-
dade Social 2015 – 

Assembleia Legislativa 
do Estado de Santa 

Catarina

Prêmio Amil 
2015 – Combate à 
Obesidade Infantil

Prêmio Responsabili-
dade 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

Prêmio Responsabili-
dade Social  Assem-
bleia Legislativa do 

Estado de Santa 
Catarina em 2018

100 Melhores ONGs 
do Brasil e a Melhor 
ONG da região SUL 
do Brasil - Instituto 

Doar

Selo Doar
Ambev 2020 

Prêmio Responsabili-
dade Social e Troféu 
Destaque do estado 

pela Assembleia 
Legislativa de SC 

em 2020

Certificação 
Internacional Pho-
menta pelas boas 

práticas de transpar-
ência e gestão em 

Prêmio Responsabili-
dade Social e Troféu 
Destaque do estado 

pela Assembleia 
Legislativa de 

SC 2021
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 Para a manutenção de todos os programas desenvolvidos 
pela Instituição, o departamento de Mobilização de Recursos, 
desenvolve várias Campanhas e Parcerias que possibilitam manter 
a qualidade e nível do trabalho levando oportunidades aos alunos e 
às famílias. 

 Estas ações são amplamente abraçadas pela comunidade e 
é este apoio que diretamente determina a qualidade e abrangên-
cia de nossa atuação.

13 13 campanhas 
ativas

Em 2021foram:

+de 9.000+de 9.000
doadores (pessoa física) 

285 empresas285 empresas
parceiras nas campanhas 



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

246 Doadores em 2021

São contribuições feitas por funcionários 
de empresas que autorizam o débito da 
doação em sua folha de pagamento.

Contribuintes em 2021: 75 empresas 
paceiras e 3.600 funcionários 

engajados na campanha

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

12.542 unidades comercializadas para 
empresas e comunidade.em 2021



Com o constante apoio da Congregação 
Rogacionista, a campanha com padrinhos 
oriundos da Itália e Suíça, tem sido desen-
volvida e ampliada, divulgando grande-
mente o nosso trabalho.

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, as doações 
também podem ser feitas por boleto ou pix.

Em 2021, foram realizados dois eventos que 
colaboraram para a manutenção do Bairro 
da Juventude e nos aproximaram de uma 
forma mais efetiva de nossos parceiros e 
público externo.

800 Padrinhos parceiros 
em em 2021

11.800 contribuintes que 
participam da campanha

 Valor arrecadado:
R$ 106.324,82

EVENTOS



O BreShopping recebe doações da comunidade 
e empresas da região, atendendo as crianças e 
adolescentes. Os demais clientes podem adquirir 
os produtos a preços bem acessíveis. O valor 
alcançado com as vendas é revertido à alimen-
tação e demais necessidades dos alunos. 

Lançada em 2016, a ação visa a busca de recur-
sos para a compra de trigo que é usado na pro-
dução de pães para o consumo diário de nossos 
1,6 mil alunos. A produção do alimento também é 
realizada pelos alunos matriculados no Curso de 
Padeiro e Confeiteiro do Bairro da Juventude.

O Cartão Social Vida 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.

Valor arrecadado em 2021:
R$ 74.555,08 

08 padrinhos 
participantes em 2021

5.033 doadores e  280 empresas 
credenciadas em 2021



A presença feminina no Bairro da Juventude 
sempre foi forte. A campanha valoriza todas as ger-
ações de mulheres, que mantém suas famílias, 
professoras que ensinam, voluntárias e colabora-
doras que se dedicam, enfim, mulheres que recon-
hecem suas fragilidades e forças.

Valor arrecadado:
R$ 43.872,00

Quatro redes de supermercados da região sul (Angeloni, 
Bistek, Giassi e Manentti) são parceiros da campanha  
SuperAção. Todo mês, os supermercados elegem um ou 
mais produtos da marca parceira que entra em 
promoção em todas as lojas das quatro redes. Parte dos 
recursos arrecadados é repassada para a Instituição.

Valor arrecadado em 2021: R$ 911.601,21 
com 2.860.479 unidades vendidas.

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

140 padrinhos e mais de 489
pessoas envolvidas, 140 crianças 

apadrinhadas em 2021

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. 

26 novas empresas parceiras em 2021 
226 empresas parceiras



PARCEIROS INSTITUCIONAIS



LEIS DE INCENTIVO À CULTURA E ESPORTE



PARCEIROS IMPRENSA



CAMPANHA SUPERAÇÃO



CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
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Valores em R$ 2021 2020

ATIVO 17.731.685,48 15.441.235,38
 ATIVO CIRCULANTE 8.968.530,59 8.152.901,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.480.693,61 7.827.981,36
     CAIXA 176.058,51 206.597,77

BANCOS C/MOVIMENTO 30.468,54 1.036.194,98
    BANCOS C/MOVIMENTO 30.468,54 1.036.194,98

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 8.274.166,56 6.585.188,61
   BANCOS C/APLICAÇÕES 8.274.166,56 6.585.188,61

VALORES A RECEBER 22.222,22 25.000,00
  SENAI 22.222,22 25.000,00

OUTROS CREDITOS 441.138,14 274.048,09
   CONSORCIO NAC VOLKSWAGEM 204.455,82 137.888,48
   BB CONSORCIO 57.064,67 35.226,39
   INSS TERCEIROS 0,00 0,00
   IRRF 0,00 0,00
   ADIANTAMENTO DE FERIAS 152.997,42 100.933,22
   PIS/COFINS/CSLL 0,00 0,00
   ADIANTAMENTO DE SALARIOS 26.620,23 0,00

DESPESAS ANTECIPADAS 24.476,62 25.871,64
   PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 24.476,62 25.871,64

ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.763.154,89 7.288.334,29

 INVESTIMENTO A LONGO PRAZO 386.143,22 9.910,65
  TITULO CAP. OURO CAP BANCO BRASIL 10.983,92 5.983,92
  COTAS UNICRED 4.787,55 3.926,73
WIZE BTG PACTUAL 370.371,75 0,00

 IMOBILIZADO 8.377.011,67 7.278.423,64
  EDIFICAÇÕES 4.821.439,98 4.821.439,98
  MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 2.613.687,49 1.517.217,87
  MOVEIS E UTENSILIOS 558.220,79 539.156,80
  VEÍCULOS 438.655,69 438.655,69
  COMPUTADORES E PERIFERICOS 208.902,71 204.664,71
  APARELHOS DE TELEFONE 12.196,52 12.196,52
  MÁQUINAS DE CORTE E COSTURA 12.322,00 12.322,00
  PARQUE 266.289,13 266.289,13
  APARELHOS MUSICAIS 676.394,00 619.852,10
  LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 36.707,88 36.707,88

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 3.360.347,82 3.006.190,27
   CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO 3.360.347,82 3.006.190,27

DEPRECIAÇÃO 4.628.152,34 4.196.269,31

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2021 E 2020 - CNPJ: 83.652.198/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis



DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2021 E 2020 - CNPJ: 83.652.198/0001-15

Valores em R$ 2021 2020

PASSIVO 17.731.685,48 15.441.235,38

 PASSIVO CIRCULANTE 8.105.960,39 6.183.416,41

 FORNECEDORES 66.102,49 33.669,54

     FORNECEDORES 53.038,13 17.060,09

     SEGUROS A PAGAR 13.064,36 16.609,45

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 206.502,45 348.094,89

ITAU CAPITAL DE GIRO 206.502,45 348.094,89

 IMPOSTOS A RECOLHER 100.912,73 69.789,72

     INSS A RECOLHER - EMPREGADOS 31.134,17 20.457,51

     I.R.RETIDO NA FONTE 69.090,77 48.664,06

     PIS/COFINS/CSLL(LEI 10833/03) 165,56 464,07

     IRRF RETIDO TERCEIROS 522,23 204,08

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 252.151,34 186.537,83

   SALÁRIOS 214.536,95 153.598,78

   FGTS 37.614,39 32.939,05

PROVISÕES 362.025,58 192.586,20

    PROVISÕES P/FÉRIAS 248.675,45 79.513,43

    PROVISÕES P/FGTS S/FÉRIAS 13.350,13 6.361,07

    PROVISÃO P/ CONTIGENCIAS TRABALHISTA 100.000,00 106.711,70

OBRIGAÇÕES COM PROJETOS 7.118.265,80 5.352.738,23

     PROJETO ESPORTE E LAZER 2.558.915,49 2.391.349,69

     PROJETO GERAÇÃO DE TALENTOS MIN.CULTURA 4.559.350,31 2.961.388,54

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.625.725,09 9.257.818,97

   PATRIMÔNIO SOCIAL 9.257.818,97 5.626.855,06

   SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 0,00 0,00

   SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 367.906,12 3.630.963,91
As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO



DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2021 E 2020 - CNPJ: 83.652.198/0001-15

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores em R$ 2021 2020

RECEITA PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL NÃO TIPIFICADA 0,00 300.000,00
 Doações de Entidades Privadas 0,00 300.000,00

RECEITA PROVENIENTE DE ATIVIDADE NA ÁREA DE ASSIST. SOCIAL 8.129.468,14 9.716.185,57
 Convênio c/Entidades Publicas 0,00 3.000.000,00
 Convênio c/Autarquias 0,00 184.685,59
Convenio 1.637.286,37 0,00
Doaçoes Pessoa Fisica 2.731.153,32 0,00
Doaçoes Pessoa Juridica 1.809.821,01 0,00
 Doações Particulares e Campanhas 0,00 2.883.094,26
 Doações c/Entidade Economia Mista 0,00 1.003.816,20
 Selo de Qualidade 0,00 676.562,20
Eventos e Promoçoes 445.036,07 0,00
 Festas e Promoções 0,00 102.261,22
 Bens e Sucatas 0,00 122.870,45
 Projetos Lei Incentivo Esportes e Cultura 1.506.171,37 1.691.696,07
 Outras Receitas 0,00 51.199,58

RECEITA LÍQUIDA 8.129.468,14 10.016.185,57

CUSTOS DOS SERVIÇOS 5.537.823,72 4.374.225,24
Custos aplicados na atividade de assist.social não tipificadas 90.324,59 160.612,57

CUSTOS APLICADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIALSOCIAL 5.447.499,13 4.213.612,67 

Serviço De Conveniencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV 0-14 4.333.474,50      2.431.401,20 
         CUSTOS E DESPESAS DIRETAS 1.145.875,18     
         CUSTOS E DESPESAS INDIRETAS 198.234,52         
         DESPESAS PESSOAL 2.989.364,80     

Profissionalização e Encaminhamento Mundo do Trabalho  1.114.024,63     1.782.211,47
CUSTOS E DESPESAS DIRETAS 125.271,64           
DESPESAS PESSOAL 988.752,99           

SUPERÁVIT BRUTO 2.591.644,42 5.641.960,33

DESPESAS OPERACIONAIS 2.424.643,74     2.051.590,36
Administrativas 2.424.643,74        2.051.590,36

CUSTOS E DESPESAS DIRETOS 183.131,68           
CUSTOS E DESPESAS INDIRETAS 1.004.790,63        
DESPESAS PESSOAL 1.236.721,43        

 Isenções Obtidas 1.424.048,84 1.631.120,09
  Inss (-) 1.147.125,62 1.005.811,47
  Cofins (-) 243.683,57 300.781,40
  CSLL (-) 33.239,65 324.527,22

RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 209.040,46 40.593,94
  Receita Financeira 250.538,98 69.091,93
  Despesa Financeira 41.498,52 28.497,99

RESULTADO DO EXERCÍCIO 376.041,14 3.630.963,91
 Superavit/( Déficit) do Exercício 376.041,14 3.630.963,91



Rua Cônego Aníbal Maria di Frância, 1483 - 
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