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Este documento apresenta os resultados parciais do Mapeamento das Ações Coletivas de
Solidariedade que se desenvolvem para atender à população vulnerável em razão da
pandemia no estado de Santa Catarina.
Os efeitos da Covid-19 tem exigido a luta pela preservação da vida e pelos direitos sociais. Tais
lutas são pauta do Comitê SUAS/SC: em defesa da Vida e do Núcleo de Estudos em Serviço
Social e Organização Popular (NESSOP/DSS/UFSC).  A conjuntura da pandemia tem mobilizado e
articulado inúmeros esforços sociais para preservar a vida, a saúde e as condições de isolamento
social, dos segmentos vulneráveis, das periferias urbanas, ocupações, agricultores, assentamentos,
indígenas, quilombolas e migrantes em Santa Catarina. Por isso, elaboramos um formulário para
identificar a Rede das Ações Coletivas de Solidariedade desenvolvidas no âmbito da sociedade civil,
pelos movimentos populares, coletivos e outros grupos organizados. 
Esse mapeamento representa um esforço do Comitê SUAS/SC e do NESSOP/DSS/UFSC para
congregar o conjunto de esforços sociais, intensificar as doações, contribuições e mobilizações em
torno dos direitos socioassistenciais e a preservação da vida.
Em tempos de pandemia e isolamento social, nos perguntamos:  qual o significado das ações de
solidariedade que estão emergindo em diferentes segmentos sociais? Quais as ações de
solidariedade nas comunidades e periferias urbanas? Nas Ocupações? Para os migrantes? Para
os indígenas?
Estamos vivendo uma conjuntura de grande polarização política, administrativa e econômica. Em
nível nacional não temos uma coordenação centralizada, nem uma estratégia clara, menos ainda,
um discurso unificado e um sistema de informação confiável para enfrentar a doença. A falta de
organização que vem sendo engendrada no enfrentamento “à brasileira” da Covid-19, revela uma
ação política de cada um por si e expressa um boicote à necessidade de isolamento social e à
preservação da vida.
Nesse contexto, as ações de solidariedade aqui divulgadas se agregam ao desafio de garantir a
vida, de organizar ações e lutas para que neste tempo de isolamento social e de realização de
serviços essenciais, a população vulnerável tenha segurança socioassistencial, para além do Auxilio
Emergencial, repassado pelo governo federal. Também se fazem necessárias segurança
habitacional, alimentar, água e saneamento, enfim, direitos sociais que estão sendo negados, desde
antes da pandemia.
O termo solidariedade é polissêmico, mas o entendimento do Comitê em Defesa do SUAS e do
NESSOP, é de que as ações de solidariedade realizadas pelos coletivos, movimentos sociais e
entidades, não ignoram o papel do poder público como viabilizador as condições socioeconômicas
para as comunidades periféricas cumprirem o isolamento social.
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As ações de solidariedade que aqui defendemos, se pautam na defesa do direito social, da
obrigação do Estado, do reconhecimento da estrutural desigualdade brasileira e de que nossa luta
deve ser pela apropriação da riqueza socialmente produzida pelos trabalhadores. Na conjuntura da
pandemia esta riqueza tem que ser socializada via serviços e auxílios para viabilizar as condições
dignas de isolamento social.
As ações de solidariedade que são apresentadas nesta primeira edição do Catálogo foram
coletadas entre a segunda quinzena de maio e a primeira quinzena de junho de 2020. O formulário
para preenchimento continua disponível e outras versões deverão ser publicadas.

NESSOP | DSS | UFSC 
Profª Maria Tereza dos Santos ( Coordenadora) 

Profª Tânia Regina Krüger 
Profª Maria Regina de Ávila Moreira 

Profª Iliane Kohler (aposentada) 
Acadêmica Manuella Pieroni Ribeiro (Serviço Social | UFSC) 

COMITÊ SUAS/SC-COVID19: Em defesa da vida! 
Profª Luziele Tapajós
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As sugestões e dúvidas serão bem vindas pelo e-mail: nessop@contato.ufsc.br

Os movimentos ou entidades que tem desenvolvido ações junto aos moradores
das periferias podem ajudar a ampliar e qualificar este Catálogo. Clique aqui para
peencher o formulário de MAPEAMENTO DAS AÇÕS DE SOLIDARIEDADE 

Conheça o Comitê SUASSC-Covid19: em defesa da Vida e o NESSOP e suas redes
sociais:

@NessopUFSC

comitesuassc-covid19.org@comitesuassc.covid19
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@comitesuassc.covid19 /comiteSUASSCCOVID19

Informamos que o Comitê SUAS SC e o NESSOP são responsáveis pelo levantamento e
sistematização das informações aqui apresentadas. Para realizar e/ou receber as doações os
interessados devem entrar em contato com as respectivas entidades e seus responsáveis. Todos
os endereços e contatos estão informados no Catálogo. Os dados das ações de solidariedade são
de responsabilidade única e exclusiva dos informantes.

https://docs.google.com/forms/u/5/d/e/1FAIpQLSfhIDQDWSpsMK-qEsZSLMy0gWdAd7pBCPbuvped-2bzTNGBsg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/u/5/d/e/1FAIpQLSfhIDQDWSpsMK-qEsZSLMy0gWdAd7pBCPbuvped-2bzTNGBsg/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/Nessop-UFSC-495526097299616
https://comitesuassc-covid19.org/
https://www.facebook.com/comitesuassc.covid19/
https://www.instagram.com/comitesuassc.covid19/
https://www.youtube.com/comiteSUASSCCOVID19
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Ações de Solidariedade da Sociedade Civil

Distribuição de Alimentos (tipo cesta básica)
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Prestação de serviços (ex. realização de compras...)
Orientação sobre serviços públicos online
Apoio psicológico
Aporte financeiro
Informações à população sobre a Pandemia
Apoio escolar, atividades lúdicas, culturais e 
artísticas online

Instituição Espírita Casa da Fraternidade Nome

Ações desenvolvidas 

A instituição atendia em torno de 500 pessoas
diariamente em diversas atividades. Com a pandemia
buscamos intensificar as ações assistenciais que a
instituição já desenvolve normalmente, com a
arrecadação e distribuição de cestas e outros gêneros.
Estamos atendendo em suas casas em torno de 
320 famílias cadastradas.

Detalhamento das ações

Que seja matriculado em alguma atividade ou projeto 
da instituição; que tenha crianças ou idosos, renda
percapita por pessoa de meio salário mínimo ou
comprometida em função da pandemia. 

Critérios de distribuição/doação

Crianças, idosos, famílias vulneráveis ou que tenham
sua renda comprometida

Público-alvo

Das 8h as 17h de segunda a sexta, na sede da
instituição ou entregas nas residências dos atendidos.

Horários e locais de distribuição

Araranguá
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Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas, talheres...
Prestação de serviços (realização de compras para
idosos...)
Dinheiro
Alimento não perecível, frutas e verduras, carnes

Recebe doações
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Psicólogos
Profissionais para orientação de acesso a serviços
públicos online
Voluntários
Agentes sociais para entrega das doações

Realiza cadastro de prestação de
serviços de:

Gêneros alimentícios não perecíveis e materiais de
higiene são prioridades neste momento, mas estamos
precisando também de doações em leite, frangos e
ovos.

Outras necessidades

Endereço: R. Pedro Gomes, 740, Bairro Lagoão,
Araranguá/SC, CEP 88904-256
Catia Hahn
E-mail: casa.fraternidade@gmail.com
Telefone: (48) 3527-0214
Mídias sociais:
WhatsApp: (48) 99692-8497
Site/Blog: www.acasadafraternidade.org.br
Facebook: @acasadafraternidade
Perfil Instagram: @acasadafraternidade
Canal Youtube: Casa da Fraternidade

Referências para contato
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Orientação sobre serviços públicos online e
informações à população sobre a pandemia. Por meio
do WhatsApp divulga ações, informações, orientações
e oportunidades de enfrentamento ao COVID-19 aos
participantes. Propõe e mobiliza apoio à projetos de lei
e políticas públicas que atendam à população nas
demandas decorrentes da pandemia.

Fórum Catarinense de Economia Solidária -
FCESNome

Ações desenvolvidas

- Informações e orientações de serviços públicos a
todos os públicos;
- Outros serviços: pertencer ao grupo de economia
solidária (Economia Solidária – ECOSOL)

Critérios de distribuição/doação

Catadores, artesãos, agricultores, produtores de
alimentos, usuários da saúde mental.

As ações são totalmente online, por isto não se limitam
a horários.

Horários e locais de distribuição
/doação

Endereço: Rua São Paulo, n° 1525, Bairro Victor
Konder, Blumenau - CEP: 89030001 (vitrine da ecosol)
Adriana, Anderson, Yuri, Denis, Inez e Ana
E-mail: fces.2003@gmail.com
Telefone: (47) 99965-2132

Referências para contato

Blumenau

É totalmente aberto aos interessados.Outras informações relevantes

Público-alvo
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Orientação sobre serviços públicos online
Informações à população sobre a Pandemia
Distribuição de roupas

Incubadora tecnológica de Cooperativas
Populares - ITCP/FURBNome

Ações desenvolvidas 

Participar dos grupos de Economia Solidária.
Distribuição de roupas aos cooperados da
Cooperreciblu

Critérios e público que se destina
a distribuição/doação

Entregas realizadas diretamente no empreendimento
solidário.

Horários e locais de distribuição
/doação

RoupasRecebe doações

Endereço: R. Antônio da Veiga, 140, Victor Konder,
Blumenau/SC, CEP 89030-103
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
Email: itcp@furb.br
Telefone: (47) 3321-0425; (47) 3321-0528
Facebook: @itcpfurbblumenau

Rferências para contato
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Distribuição de Alimentos
Distribuição de Alimentos (refeições prontas)
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Orientação sobre serviços públicos online
Aporte financeiro

Centro Espírita Fé, Amor e Caridade - CEFACNome

Ações desenvolvidas 

Condição de vulnerabilidade ou necessidade.Critérios de distribuição/doação

Famílias carentes, gestantes, asilos, centro de
recuperação de dependentes químicos, população de
rua e qualquer necessitado.

Público-alvo

Na própria instituição no horário de
funcionamento e entrega na casa ou locais atendidos
conforme programação.

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas,
talheres...
Dinheiro
Alimentos não perecíveis

Recebe doações

De voluntários.Realiza cadastro de prestação de
serviços

Com o aumento de pedidos de ajuda precisaríamos
aumentar nosso estoque de alimentos e itens de
higiene e limpeza. Temos conseguido suprir nesse 3
meses porém já percebemos uma queda na
arrecadação desses itens.

Outras necessidades da
organização

Endereço: R. Gustavo Budag, 91,
Velha,Blumenau/SC, CEP 89036-501
Anete, Carla, Cristiann, Felipe e Tânia
E-mail: pontosborda@yahoo.com.br
Telefone: (47) 3035-5304
Mídias sociais:
Facebook e Instagram
www.cefacweb.com.br

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos (tipo cesta básica).

Associação Pedagógica Eurípedes BarsanulfoNome

Ações desenvolvidas 

As doações de alimentos são feitas para as famílias
das crianças e adolescentes que atendemos em
nossa instituição.

Detalhamento das ações

Famílias com mais necessidade.Critérios de distribuição/doação

Famílias das crianças e adolescentes atendidos
pela nossa instituição.

Público - alvo

Na instituição, trabalhamos de segunda a sexta
das 07:30 as 16:30.

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações Dinheiro
Alimentos: Não perecíveis, frutas e verduras, carnes

Recebe doações

Cadastro de voluntários.Realiza cadastro de prestação de
serviços

Alimentos sempre são necessários, seja para a
alimentação das crianças quando estamos em
atividade normal ou para montar cestas básicas para
doação as famílias.

Outras necessidades da
organização

Endereço: R. Anitápolis, 85, Bairro Vorstadt,
Blumenau/SC, CEP 89015-350
Anelore ou Bianca
E-mail: apeb.bnu@gmail.com
Telefone: (47) 3222-1896
Mídias sociais:
Facebook: @euripedesblumenau
Instagram: @euripedes_blumenau
Canal Youtube: Associação Pedagógica Eurípedes
Barsanulfo

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos (tipo cesta básica)
Distribuição de Material de higiene
Orientação sobre serviços públicos online
Informações à população sobre a Pandemia

Comitê solidariedadeNome

Ações desenvolvidas 

Com os recursos arrecadados, o Comitê fomentará as
redes de economia solidária e de cooperação
econômica, do campo e da cidade, por meio do
estabelecimento de sistema de trocas e/ou a aquisição
de produtos e serviços de empreendimentos solidários
e de cooperativas vinculadas à agricultura familiar,
assentados de reforma agrária, agroecologia,
produção artesanal, serviços culturais, etc em
benefício daqueles que mais precisam.

Detalhamento das ações

Solicitações que chegam ao comitê.Critérios de distribuição/doação

Público em situação de risco, afetado pela crise do
COVID-19.

Público - alvo

A distribuição está ocorrendo diretamente na casa das
pessoas em situação de risco.

Horários e locais de
distribuição/doação

Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas,
talheres...
Dinheiro
Alimento não perecível

Recebe doações

Doações de itens de alimentação, higiene, limpeza e
roupas serão recepcionados no Centro Público Vitrine
da Economia Solidária, localizado na Rua São Paulo,
1525. Atenção! Em defesa do isolamento social, entre
em contato com o Comitê pelo telefone ou WhatsApp
(47) 999672132 ou e-mail
comitesolidariedadeblumenau@gmail.com, que
organizaremos a busca das doações, na sua casa ou
em sua empresa/empreendimento. Contribuições
financeiras podem ser feitas através do Banco 756 -
Sicoob - Cooperativa MaxiCrédito - Agência 3069 -
C/C 242.106-2 (conta aberta nome da Associação
Vitrine Ecosol - CNPJ: 34.047.198/0001-80).

Outras necessidades da
organização
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Endereço: R. São Paulo, 1525, Itoupava Seca,
Blumenau/SC, CEP 89030-001
Valmor Schiochet
Email: valmorschiochet@gmail.com
Telefone: (47) 99967-2132
Mídias sociais:
Facebook: @comitesolidariedadeblumenau
Instagram: @comite_solidariedade

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos (refeições prontas)
Distribuição de Máscaras

Centro de Direitos Humanos de BrusqueNome

Ações desenvolvidas

Arrecadação de alimentos com objetivo de fornecer
refeições para as pessoas em situação de rua da
cidade. Os donativos recolhidos ou adquiridos com os
recursos arrecadados são encaminhados para uma
cozinha industrial, cujos proprietários, além de ceder
toda estrutura, dispuseram-se a cozinhar como
voluntários. Foram produzidas entre março e final e
maio cerca 1.100 refeições, que são encaminhadas
para o Albergue Municipal, onde são distribuídas para
cerca de 35 pessoas. Recebemos uma doação de 500
máscaras e estamos disponibilizando para a
população em situação de rua. O fim da desigualdade
social, fonte de todas as injustiças, deve ser a nossa
bandeira permanente.

Detalhamento das ações

Em conjunto com os profissionais do Centro POP, a
distribuição é feita para os usuários do Centro POP e
para todos os que se dirigem para lá diariamente

São servidos almoços ao meio dia, no
Centro POP.

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Transporte/locomoção - gasolina
Dinheiro
Alimentos não perecíveis, frutas e verduras, carnes

Recebe doações

Brusque

As necessidades concentram-se nos gêneros
alimentícios e recursos para pagamento de gás,
energia e água do local onde são preparados os
alimentos.

Outras necessidades da
organização

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo

Endereço: R. Nova Trento, 275, Sala 1, Brusque/SC,
CEP 88353-400
Ana Beatriz Baron Ludvig
E-mail: anabludvig@hotmail.com
Telefone: (47) 99113-8613
Mídias sociais:
Facebook: @cdhbrusque
Instagram: @cdhbrusque

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos (tipo cesta básica)
Distribuição de material de higiene
Distribuição de roupas de frio e cobertas

Turma do Bem (composta por um grupo de
amigos)Nome

Ações desenvolvidas

Somos um grupo de amigos que mensalmente
contribui com o valor correspondente a uma cesta
básica e deste montante recolhido escolhemos uma
família para ajudar no que ela vem precisando naquele
momento (comida, despesas da casa, leite especial
para recém-nascido, etc). Também buscamos
arrecadar roupas de frio, brinquedos, cobertas para
famílias que necessitam, principalmente aqueles que
vem de outro estado ou país.

Detalhamento das ações

A informação que chega até nós de que determinada
família está passando dificuldade.

Geralmente, famílias venezuelanas ou vindas de outro
Estado (Bahia, RN).

Público - alvo

Não temos horários e local! Recolhemos as doações e
final de semana levamos a família escolhida!

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Dinheiro
Alimentos não perecíveis
Roupas, calçados, brinquedos, cobertas

Recebe doações

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo

Endereço: Rua Daniel Imhof, N 420, São Pedro,
Brusque. SC, 88351-160
Cinara Medeiros Mota
E-mail: cimedeiros@yahoo.com.br
Telefone: (47) 99909-4745

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica e refeições
prontas
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Transporte/locomoção
Prestação de serviços (ex. realização de compras...)

Sopão da madrugadaNome

Ações desenvolvidas

Pessoas em situação de rua.
Devem chegar com máscaras e luvas.

Critérios de ditribuição/doação e
público - alvo

Terças, sextas e domingos, às 19h30min.

Apoio de voluntários para as ações
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de
costura)
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas,
talheres...
Transporte/locomoção - gasolina
Alimento não perecível
Frutas e verduras
Carnes

Recebe doações

Apoios que contribuam e fortaleçam as ações
desenvolvidas.

Outras necessidades da
organização

Canoinhas

Endereço: R. Alfredo Mayer, 660, Campo d’Água
Verde, Canoinhas/SC, CEP 89460-000
Alisson
E-mail: sopaodamadeuhadacanoinhas@gmail.com
Telefone: (47) 99608-4709
Mídias sociais:
Instagram: @Sopaodamadrugada

Referências para contato

Horários de distribuição/doação e
público - alvo
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Confecção de máscaras

Casa da Cidadania Neuzildo Borba FernandesNome

Ação desenvolvida

Criação de um grupo costureiras voluntárias
(costureiras do bem).

Detalhamento da ação

Área da saúde (profissionais e gestores) e
comunidade em geral.

São determinados pela Casa da Cidadania
vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Transporte/locomoção - gasolina

Recebe doações

Cadastro de voluntários.Realiza cadastro de prestação de
serviço

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo

Somos da Casa da Cidadania vinculada à Secretaria
Municipal de Educação e trabalhamos somente com
voluntariado, com o grupo de costura, atendendo a
comunidade em geral e com o grupo Amor Exigente.

Outras necessidades da
organização

Endereço: Av. Expedicionários, 2048, Campo d’Água
Verde, Canoinhas/SC, CEP 89460-000
Casa da Cidadania Neuzildo Borba Fernandes
E-mail: cidadaniacanoinhas@gmail.com
Telefone: (47)3622-3204

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica e refeições
prontas
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Transporte/locomoção
Orientação sobre serviços públicos online
Apoio psicológico
Banco de empregos e de serviços eventuais
Informações à população sobre a Pandemia

Programa Viver Ações SociaisNome

Ações desenvolvidas

A distribuição de máscaras ocorre diretamente para os
usuários da instituição, bem como distribuição para
outras entidades e/ou serviços, como exemplo Polícia
Militar e Guarda Municipal de Chapecó/SC.
A distribuição de Sopa diariamente para as famílias
economicamente fragilizadas. Em maio de 2020
representava 610 pessoas beneficiadas.

Detalhamento das ações

Terças, sextas e domingos, às 19h30min.

No momento para quem necessitar.Público - alvo

Distribuição de máscaras - No Programa Viver e de
acordo com a identificação da necessidade pela
equipe técnica. Distribuição de Sopa - Todos os dias
no Programa Viver das 17:30 às 19:30.

Horários e locais de distribuição
/doação

Chapecó

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas,talheres...
Transporte/locomoção - gasolina
Dinheiro
Frutas e verduras
Carnes
Refeições prontas

Recebe doações

Critérios de distribuição/doação

Cadastro de empregos e de serviços eventuais
Cadastro de voluntários

Realiza cadastro de prestação
de serviços
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Alimentos para a produção de sopas, de preferência
que sejam doações fixas 
Necessidade de alimentos perecíveis, como carnes e
legumes 
Que sejam ingredientes que contribuam para a
qualificação nutricional da sopa servida.
Cestas básicas para contemplar às famílias que
moram distantes da Sede da Entidade e na área rural
do município
Tecido e elástico para a confecção de máscaras

Outras necessidades da
organização

Endereço: R. Altério Ducatti, 400E, Quedas do
Palmital, Chapecó/SC, CEP 89815-190
Elisiani Schmidt Sanches
E-mail: programaviver@gmail.com
Telefone: (49) 99167-1906
Site/Blog: www.programaviver.org.br
Facebook: @progviver
Instagram: @progviver

A Entidade foi fundada e é mantida pelo trabalho de
uma Diretoria Voluntária, que acredita que o
enfrentamento das questões sociais devem ser
através da união do Poder Público e Sociedade civil,
pois acreditam que a Pandemia deve ser enfrentada
também com os instrumentais da empatia e
solidariedade. Toda forma de ajuda é sempre bem-
vinda.

Outras informações
relevantes

Referências para contato
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Distribuição de Máscaras

Projeto Escudo de PanoNome

Ação desenvolvida

Estudantes da UFFS, Comunidade regional do
campus Chapecó da UFFS, entidades e organizações
que atendam pessoas em situação de vulnerabilidade
socioeconômica. Os pedidos pode ser feitos pelas
redes sociais, e então entregamos.

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo

Não temos horário nem local de distribuição. São feitas
diretamente as pessoas que precisam. Mas o local
para recebermos as doações é: Rua Barão do Rio
Branco, N 66d, Edifício Borsato, Ap 702, Chapecó,
Santa Catarina.

Apoio de voluntários para as ações;
Doações em materiais, mão de obra ou em valores;
Transporte/locomoção - gasolina;
Para confecção das máscaras de proteção facial,
necessitamos da matéria prima. Tecidos 100%
algodão; Linhas para costura; Elásticos para máscara
6 mm; e/ou Empréstimo de máquinas de costura;
As doações em materiais poderão ser entregues no
seguinte Endereço: Rua Barão do Rio Branco, Nº 66
D, Edifício Borsato, Apartamento 702. Centro.
Chapecó - SC; Caso não tenha como entregar, ou faz
parte de algum grupo de risco e não está saindo de
casa por segurança, entre em contato pelo WhatsApp
(51) 985537-3086, nome Jean Magnus, para que
possamos combinar a retirada; Doações em valor
(dinheiro): Caso queira realizar a sua doação por meio
de depósito ou transferência bancária, estas poderão
ser feitas através das seguintes contas: Titular:
Eduardo Cesar da Costa Banco do Brasil. Agência
0928-8. Conta 39978-7. Contato: (47) 98479-5019; e
Titular: Cleber Felipe Martins Esposti Banco Caixa.
Agência 0414. Operação 001. Conta 67250-4.
Contato: (27) 99652-0022.

Público - alvo

Horários e locais de
distribuição/doação

Endereço: R. Barão do Rio Branco, 66D, Edíficio
Borsato, AP 702, Chapecó/SC, CEP 89802-025
Eduardo Cesar da Costa
E-mail: eduardocesarcontato@gmail.com
Telefone: (47) 98479-5019
Mídias sociais:
Perfil Instagram: @projeto_escudo_de_pano

Referências para contato
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O Projeto Escudo de Pano, é uma iniciativa dos
estudantes e das entidades de representação
estudantil da Universidade Federal da Fronteira Sul,
Campus Chapecó, com trabalho totalmente voluntário,
e sempre seguindo as medidas de segurança
recomendadas pelos órgãos oficiais de saúde. Sem
fins lucrativos, dependente de solidariedade e empatia
para acontecer. O Projeto propõe, por meio de
doações confeccionar e distribuir máscaras de
proteção fácil para estudantes que se encontram em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, e
pessoas da comunidade regional que também se
encontram nesta mesma situação de vulnerabilidade,
entre tantas outras que necessitam e/ou passarão a
necessitar.
Missão: Nossa missão é com o apoio e a solidariedade
popular, produzir e distribuir de forma gratuita,
máscaras de proteção facial, como forma de
proteção individual e social contra o coronavírus, para
que juntos possamos garantir proteção a pessoas em
situação de vulnerabilidade social.

Quem somos?

Contatos: E-mail:
projetoescudodepano@gmail.com
Instagram: @projeto_escudo_de_pano
Whatsapp: Eduardo Costa: (47) 98479-5019 Felipe
Martins: (27) 99652-0022 Gabriela Atayde:
(49) 99125-5461 Jean Magnus: (51) 985537-3086
Apoiadores: Diretório Central dos Estudantes da UFFS
- DCE Centro Acadêmico de Geografia Therezinha de
Castro - CAGET Centro Acadêmico do Curso de
Ciências Sociais - Gestão Rosa Luz - CACS
Centro Acadêmico de Pedagogia Mariellas - CAPED
Centro Acadêmico Livre de Letras Gabriela Mistral -
CALLE Centro Acadêmico Independente de
Enfermagem - CAENF Centro Acadêmico de
Administração UFFS/Chapecó - CAADM Centro
Acadêmico de Filosofia Arche - CAFIL Associação
Atlética Acadêmica de Geografia Tornados
do Oeste - AAATDO Jornal Geográfico - JG Classic
Uniformes

Outras informações importantes
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Informações à população sobre a Pandemia

Sociedade Espírita André LuizNome

Ações desenvolvidas

Recolhendo doações e distribuído as famílias
carentes.

Detalhamento das ações

Cadastro prévio.

Comunidade carente.Público - alvo

Não há horário, e feita mensalmente.Horários e locais de distribuição
/doação

Concórdia

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Alimento não perecível

Recebe doações

Critérios de distribuição/doação

Cadastro de voluntários.Realiza cadastro de prestação
de serviços

Endereço: R. Rodolfo Antônio Rigoso, 156, São
Miguel, Concórdia/SC, CEP 89710-854
Anete Batistela
E-mail: marcon_maria8@hotmsil.com
Telefone: (49) 99936-2211
Mídias sociais:
Facebook: @sociedadeespiritaandreluiz
Instagram: @sealconcordia

Recebe doações
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Informações à população sobre a pandemia
Distribuição de Alimentos: cesta básica e refeições
prontas
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Orientação sobre serviços públicos online
Apoio psicológico

Projeto mão amigaNome

Ações desenvolvidas

Analisamos a situação da família. Famílias carentes,
com crianças ou grávidas.

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo

Todos os bairros. Horário que estiver algum voluntário
disponível.

Apoio de voluntários para as ações, material de
higiene pessoal, produtos de limpeza, máscaras
(tecidos, linha, elástico, máquina de costura), botijão de
gás, descartáveis, louças, panelas, talheres, alimentos.
Alimento não perecível, refeições prontas.
Cadastro de voluntários.
Arrecadação de alimentos e kits maternidade.

Recebe doações

Endereço: Av. Rotary, N.438, Centro 89520-000
Curitibanos. SC
Phaulla Borges Ferreira das Mercês
E-mail: phaullacoiffeur@gmail
Fone: (49) 99836-1926
Mídias Sociais:
Facebook: @projetomaoamiga

Referências para contato

Curitibanos

Horários e locais de distribuição
/doação
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Distribuição de Alimentos (tipo cesta básica)
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Prestação de serviços (ex. realização de compras...)
Aporte financeiro/complemento de aluguel

8M Brasil - SCNome

Ações desenvolvidas

Recebemos demandas de mulheres em situação
vulnerável por construirmos o 8M-SC e está frente
feminista ser uma referência de luta das/pelas
mulheres. Elaboramos um formulário para elas
colocarem seus contextos e necessidades (se tiverem
acesso digital). Arrecadação financeira via depósito em
conta que passamos a gerir de acordo com as
singularidades de cada caso. Registramos todas as
receitas/despesas, bem como comprovantes, notas
fiscais, recibos e fotos em uma planilha cujo link é
aberto para qualquer pessoa visualizar e acompanhar,
no intuito de credibilizar a campanha e mantê-la ativa.

Detalhamento das ações

Ser mulher, cis ou trans, devendo especificar
suas demandas, podendo ser: alimentos perecíveis
(carnes e hortifruti), não-perecíveis (cestas básicas),
produtos de higiene pessoal, material de limpeza,
fraldas, leite, aporte financeiro para complementar o
aluguel, gás de cozinha e/ou medicamentos.

Mulheres em situação de vulnerabilidade social,
solteiras ou separadas, que trabalhavam
informalmente, tiveram renda bruscamente afetada
pelo contexto da COVID-19, mães solo, mulheres
trans, mulheres refugiadas, mulheres periféricas.

Público - alvo

Não tem horário específico, trabalhamos em duas
pessoas, atendendo as demandas remotamente. Os
translados são feitos através de uma companheira
motogirl (quando se trata de itens pequenos que
caibam na moto) ou de um freteiro (para itens maiores,
como berço, cômoda, geladeira e máquina de lavar
que já foram doados).

Horários e locais de distribuição
/doação

Florianópolis

Critérios de distribuição/doação

Apoio de voluntários para as ações
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de
costura)
Dinheiro
Alimento não perecível
Mapeamos outras ações de solidariedade que estão
acontecendo para ajudar na divulgação das mesmas
em nossas redes sociais

Recebe doações
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Conseguir manter o apoio às famílias mapeadas
(abril e maio 2020) durante todo o período da
quarentena porque entendemos que uma ação
pontual não dá conta das necessidades semanais,
mensais de todas as famílias. Não trabalhamos na
perspectiva assistencialista e sim de um atendimento
real às demandas que vão desde a caracterização do
material até o apoio solidário, afetivo e em um sistema
de solidariedade feminista.

Outras necessidades da organização

Endereço: La Kahlo Bodega, 633, Av. Hercílio Luz,
Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-001
Elaine Sallas, 8M-SC
E-mail: elainesallas@gmail.com,
8mbrasilsc@gmail.com
Telefone: (48)99904-0787
Mídias sociais:
Facebook: @8MBrasilSantaCatarina
Instagram: @8mbrasilsc

Referências para contato

O link do formulário que elaboramos para mapear
as mulheres e suas demandas:
https://forms.gle/5e229c9VRFfyzZ2Q7
O link da planilha de prestação de contas é:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wem8LXKn
oqtzWX9LO0-vhOGx5Wl9DT5e4f7a5xVS69w/edit?
usp=sharing

Outras informações relevantes
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Distribuição de Alimentos (tipo cesta básica)

Frente Estudantil de Segurança Alimentícia
(FESA)Nome

Ações desenvolvidas

A FESA (Frente Estudantil de Segurança
Alimentícia), é uma iniciativa de caráter emergencial
composta por entidades estudantis da Universidade
Federal de Santa Catarina, além do Sindicato dos
Trabalhadores da UFSC (SINTUFSC). Atuamos
distribuindo cestas básicas que contém alimentos
perecíveis e não perecíveis para a comunidade
acadêmica que no momento se encontra desassistida.
Entregamos cestas na UFSC e para os estudantes
que não conseguem se deslocar até a Universidade a
entregas é a domicílio.

Detalhamento das ações

Não temos critérios rigorosos, apenas que i) seja
estudante da UFSC, ii) preencha o formulário presente
em nossas páginas (e aguarde o contato da FESA), iii)
confirme que irá buscar a cesta o quanto antes, de
preferência no mesmo dia em que for contatado, iv)
compareça no dia para evitar desperdício de
alimentos. Formulário:
https://docs.google.com/forms/d/1jU1lb3P6LNxujBHgty
xZJLFZF0j02zKaqx5o9FijIus/edit

Estudantes da UFSCPúblico - alvo

Sextas-feiras na sede do Diretório Central dos
Estudantes (DCE) da UFSC, entre os seguintes
horários 10h às 13h e 14h às 17h.

Horários e locais de distribuição
/doação

Critérios de distribuição/doação

BANCO NUBANK Conta Corrente: 3337674-7
Agência: 0001 CPF: 071.132.049-70
Em nome de: Paola Cristina de Freitas Villa
BANCO DO BRASIL Conta Corrente: 63645-2
Agência: 0405-7 CPF: 120.387.009-40
Em nome de: Priscila Thibes Dunker
Solicitamos que envie o comprovante de doação, caso
for feita ao Banco do Brasil.
Apoio de voluntários para as ações
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Transporte/locomoção - gasolina
Dinheiro
Alimento não perecível
Frutas e verduras
Pedimos que ao se voluntariar a pessoa informe se
participa de alguma entidade estudantil ou não (se for
um voluntário que não seja da comunidade
acadêmica, sugerimos que entre em contato para
conversarmos a respeito da participação), a partir disso
iremos deliberar qual função o voluntário irá exercer.

Recebe doações
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Nossa maior necessidade são as doações, pois só
através destas conseguimos fazer as compras e
distribuições. Necessitamos de voluntários para atuar
principalmente na operacionalização, tal qual seria:
fazer as compras e entregas (a domicílio), e participar
das entregas na UFSC. Disponibilização de veículo
para o transporte fazer comprara e realizar o transporte
Temos outras funções na Frente, mas priorizamos
essas ações, pois são aquelas em que menos temos
voluntários. No mais, aceitamos a colaboração de
todos, e aqueles que quiserem participar da FESA só
entrar em contato conosco pelas redes sociais
(Facebook, Twitter e E-mail: FESA UFSC | @fesa.ufsc
| fesaufsc@gmail.com), estamos sempre disponíveis
para tirar quaisquer

Outras necessidades da organização

Endereço: Sede do DCE/UFSC, R. Eng. Agronômico
Andrei Cristian Ferreira, Florianópolis/SC,
CEP 88040-535
Luiz Felipe Rodrigues Nogueira
E-mail: fesaufsc@gmail.com
Mídias sociais:
Facebook: @fesaufsc
Instagram: @fesa.ufsc
Canal Youtube: FESA UFSC

Referências para contato

A FESA entende que a responsabilidade da
distribuição de alimentos e programas assistenciais
que garantam a subsistência dos alunos durante a
situação atual (mas não somente) é de
responsabilidade da
Reitoria e do Estado. Temos um vídeo que sintetiza
todos os dados apresentados, segue o link:
https://youtu.be/SJOKZwYoeoE

Outras informações importantes
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Distribuição de Alimentos (tipo cesta básica)
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Transporte/locomoção
Orientação sobre serviços públicos online
Banco de empregos e de serviços eventuais
Aporte financeiro
Informações à população sobre a Pandemia
Mapeamento de nossa população contaminada pelo
COVID-19

União de Negros e Negras pela Igualdade -
UNEGRO/SCNome

Ações desenvolvidas

Nós da UNEGRO-SC estamos com campanha de
arrecadação de alimentos, arrecadação de doação em
valores, vaquinha online, recebemos doações de
roupas e mascara, fazemos o acompanhamento das
famílias que estão em tratamento pelo COVID-19
(maio/2020 são 3 famílias) dando suporte. Temos
nossos WhatsApp disponíveis para tirar dúvidas de
atendimentos telefones e locais para atendimento a
benefícios e outras situações de atendimento na rede.
Somos em quatro pessoas no atendimento direto, mas
com uma rede de mais de 100 pessoas articulando e
fazendo a divulgação de nossas ações além de dando
apoio nas redes sociais, no compartilhamento e
divulgação.

Detalhamento das ações

Negros e negras.

Famílias compostas por mulheres, crianças e/ou
idosos.

Público - alvo

Diretamente na residência do recebedor sem hora
marcada

Horários e locais de distribuição
/doação

Critérios de distribuição/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Transporte/locomoção - gasolina
Dinheiro
Alimento não perecível: frutas e verduras

Recebe doações

A entidade necessita de maior apoio da população e
também de doações. A missão da entidade é chegar
nas famílias de forma libertadora para minimizar a
situação de vulnerabilidade.

Outras necessidades da
organização
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Daiane Correa
E-mail: daiane.correacorrea@gmail.com
Telefone: (48) 99114-3932
Mídias sociais:
Facebook: @unegrosantacatarina
Instagram: @unegrosantacatarina

Referências para contato
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Distribuição de alimentos (cesta básica)
Distribuição de material de higiene
Distribuição de máscaras
Informações à população sobre a pandemia

Iniciativa Social 'É Nossa Cor'Nome

Ações desenvolvidas

+ Ser suporte e base entre instituições e pessoas
que tem se prontificado na pandemia a contribuir com
famílias e projetos na Grande Florianópolis.
Conectamos pessoas-instituições que podem dar
algum tipo de suporte a quem precisa de suporte.
+ Disponibilizamos uma formulário online de
demandas onde tanto as famílias do projeto
preenchem, como as lideranças comunitárias realizam
(ou auxiliam as famílias) a realizar os cadastros.
+ As famílias que não possuem acesso à internet,
nós ou a liderança comunitária da comunidade realiza
o cadastro dessa família. Este cadastro é de suma
importância pois estamos conseguindo sanar diversas
demandas de acordo com a necessidade específica
daquela família e também ter dados para tomada de
decisão e construção de estratégias.
+ Captamos recursos através de fundos emergenciais
para realização das compras de itens de alimentação,
higiene e limpeza, gás, remédios e outros.
+ No momento (maio 2020) temos articulação com
cinco comunidades sendo elas: Mocotó, Vila
Aparecida, Maloka e Solemar, Morro
do Céu. São 184 famílias cadastradas e já
conseguimos auxiliar 144.
+ Lançamos o nosso próprio fundo emergencial, onde
empresas e pessoas podem contribuir através de
depósito,picpay (confira campanha no site:
www.edanossacor.com.br/campanha).
+ Com estes recursos realizamos as compras de
acordo com a demanda especifica de cada família e
realizamos a entrega.
+ Conseguimos com parceiros do projeto o cartão
cesta básica digital do Instituto Gerando Falcões para
13 famílias do projeto,
onde recebem R$ 100 reais mensais durante três
meses para realizarem compras no
supermercado.
+ Repassamos informações acerca dos direitos
sociais e ações que estão sendo desenvolvidas pelo
poder público as famílias.

Detalhamento das ações
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Famílias de comunidades periféricas da Grande
Florianópolis.

Público - alvo

Não temos um horário específico de entrega, mas
como na maioria das vezes compramos frios (carne,
frango) construímos um plano de logística para que
estes alimentos sejam entregues o mais rápido
possível.

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas,
talheres...
Dinheiro/recursos monetários
Alimento não perecível
Frutas e verduras
Carnes

Recebe doações

Endereço: Servidão Tio Bento, 143, Florianópolis/SC,
CEP 88020440
Karoline Franciele dos Santos
E-mail: karoline@edanossacor.com.br
Telefone: (48) 98415-7612
Mídias sociais:
Site/Blog: www.edanossacor.com.br
Facebook: @ProjetoEdaNossaCor
Instagram: @edanossacor
Canal Youtube: É Da Nossa Cor Grupo Infantil

Referências para contato

Famílias cadastradas em nossos bancos de dados.
Estas famílias estão em situação de vulnerabilidade
social com poucos recursos financeiros, mulheres
chefes de família, pessoas do grupo de risco do
COVID-19, pessoas desempregadas.

Critérios de distribuição/doação
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Outras informações
relevantes

É Da Nossa Cor é uma mão amiga social que nasceu
em fevereiro de 2014, com intuito de promover debate,
autoestima e protagonismo através da cultura afro-
brasileira. Idealizado pela Mathizy Pinheiro, juntamente
com Djavan Nascimento, onde perceberam, a partir
dos desabafos das crianças afirmando que se
pudessem escolher não seriam negras, e sim loiras de
olhos azuis. São elas, moradoras do Monte Serrat,
comunidade remanescente de quilombo, sendo a
segunda comunidade de Florianópolis com maior
contingente de população afro. Com isso,
reconhecendo conflitos vivenciados na infância,
começaram através da cultura ressaltar a importância
da história e contribuição da cultura afro-brasileira
africana e afro-diaspórica para o mundo, com oficinas
de cinema afirmativo, dança, percussão e cantos.
Compreendendo a cultura afro-brasileira para além de
modalidade artística, mas como valorização da
tradição e história de um povo a partir de seus valores
civilizatórios. E dessa forma, compreendendo o
Racismo como uma violência impacta no subjetivo,
relações e estruturas gerando exclusão social, a
iniciativa busca promover inclusão social das crianças
e adolescentes através da cultura afro-brasileira,
protagonismo e autoestima. Como forma de
promover inclusão social, são realizadas: oficinas
culturais, passeios para que tenham acesso a
diferentes espaços sociais, bem como promovendo
apresentações, onde a história e cultura afro-brasileira
possam ser apresentadas como um espaço para
todos e a valorização da cultura afro-diaspórica seja
feita de forma leve e lúdica. A iniciativa atualmente tem
proporções maiores, e já consegue propor algumas
ações pontuais para públicos maiores com
apresentações artísticas e eventos/oficinas abertas, no
entanto, ainda assim, é um desafio construir formas de
torná-la autossustentável e ampliar a capacidade de
acolher mais crianças, bem como promover outras
ações necessárias, e com isso vem buscando
construir-se enquanto negócio de impacto social.
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Distribuição de Alimentos (tipo cesta básica)
Distribuição de Material de higiene
Informações à população sobre a Pandemia

Comitê de Solidariedade de Santa CatarinaNome

Ações desenvolvidas

O Comitê é um esforço dos movimentos sindical e
popular de Florianópolis
de solidariedade com o povo afetado pela pandemia
do COVID-19.

Detalhamento das ações

Famílias e pessoas que necessitam de doações de
cesta básica e materiais
de higiene e limpeza.

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo

O Comitê possui uma sede localizada no SINTESPE -
R. Jardim Pref. Olívio Amorim, 82 - Centro onde
atendemos das 9h às 17h30. Além disso realizamos
cadastro online e atendemos pelo celular: (48) 99833-
3500, levando as cestas direto para a residência dos
solicitantes.

Horários e locais de distribuição
/doação

Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de
costura)
Dinheiro
Alimento não perecível

Recebe doações

Doações de cestas básicas e material de
higiene/limpeza e/ou ajuda
financeira que pode ser depositada na seguinte conta:
Banco do Brasil Ag:
5201-9 CC: 789421-x CNPJ: 83932020/0001-28
SindSaúde SC.

Outras necessidades da
organização

Endereço: R. Jardim Pref. Olívio Amorim, 82, Centro,
Florianópolis/SC, CEP 88020-090
Telefone: (48) 99833-3500

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos (tipo cesta básica)
Distribuição de Máscaras
Boletim informativo sobre saúde e aproveitamento
integral de alimentos

Orgânico SolidárioNome

Ações desenvolvidas

Nosso projeto busca apoiar pequenos produtores
orgânicos de SC e distribuir alimentos orgânicos para
pessoas em situação de insegurança alimentar em
Florianópolis. Trata-se de uma iniciativa nacional que
em SC é coordenada por três organizações parcerias
Tenda, Associação Acolhida na Colônia e
PetEducampo UFSC. 
Três pontos básicos da ação: a) recebimento de
doação financeira - cada R$ 45,00 permite a compra
de uma cesta com 7 kg de alimentos orgânicos,
distribuídos entre frutas, verduras e legumes. b)
Seleção de produtores orgânicos de diferentes
municípios do estado; confirmação do
certificado de orgânicos; elaboração da composição da
cesta conforme disponibilidade do produtor; montagem
da cesta, incluído elaboração de boletim informativo
com protocolo de procedimentos para manutenção da
saúde em tempos  de pandemia e aproveitamento
integral de alimentos (incluímos uma máscara na
cesta); c) distribuição para pessoas em situação de
insegurança alimentar.

Detalhamento das ações

Uma parceria foi estabelecida com o Instituto Padre
Vilson Groh. A seleção de famílias é feita por eles, a
partir de avaliação de cadastro social. Prioriza-se
famílias com crianças e idosos.

Agricultores familiares produtores orgânicos e pessoas
em situação de
insegurança alimentar de Fpolis e região.

Público - alvo

Não há dias nem horário fixo. Depende da
disponibilidade de cada produtor. Geralmente
acontece nas quintas e sextas. A montagem das
cestas é feita no bloco A do CED.

Horários e locais de distribuição
/doação

Critérios de distribuição/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Transporte/locomoção - gasolina
Dinheiro
Frutas e verduras

Recebe doações
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Doações financeiras para compra dos produtos
orgânicos.

Outras necessidades da
organização

Endereço: PET Educampo, R. Eng. Agronômico
Andrei Cristian Ferreira, Trindade,
Florianópolis/SC, CEP 88040-900
Thaise Guzzatti
E-mail: thaise.guzzatti@ufsc.br
Telefone: (48) 98824-0132
Mídias sociais
Site/Blog: https://organicosolidario.org/
Perfil Instagram: @organicosolidario

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: tipo cesta básica e refeições
prontas
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Orientação sobre serviços públicos online
Aporte financeiro

Rio Vermelho SolidárioNome

Ações desenvolvidas

Um grupo de apoio e solidário, para articular
ações de subsistência no bairro.

Detalhamento das ações

Necessidades e vulnerabilidade.

Norte da Ilha, com foco no bairro Rio Vermelho.Público - alvo

Terça, quinta e sábado.Horários e locais de distribuição
/doação

Critérios de distribuição/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Dinheiro
Alimento não perecível - cestas básicas
Frutas e verduras

Recebe doações

Endereço: R. Luiz Duarte Soares, 63, São João do Rio
Vermelho, Florianópolis/SC, CEP 88060-338
Juliana Priscila Gomes
E-mail: juprigo@gmail.com
Telefone:
(48) 98451-2256

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos (tipo cesta básica)
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras

Amigos contra a fomeNome

Ações desenvolvidas

Prioridade para famílias com crianças, gestantes,
pessoas que necessitam de cuidados especiais,
idosos e doenças. Famílias em situação de
vulnerabilidade.

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo

Aos sábados.

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Dinheiro
Alimento não perecível

Recebe doações

Cadastro de voluntários.Realiza cadastro de prestação
de serviços

Horários e locais de distribuição
/doação

Endereço: Oficina do Aprendiz, Rod. SC 405, 1120,
Campeche, Florianopolis/SC, CEP 88065-00
Alexandre Galizia
E-mail: alextour2010@gmail.com
Telefone: (48) 99144-5353
Mídias sociais:
Perfil Instagram: @amigoscontraafomeproj

Referências para contato



CATÁLOGO DAS AÇÕES COLETIVAS DE SOLIDARIEDADE PARA À POPULAÇÃO VULNERÁVEL EM RAZÃO DA PANDEMIA

PÁGINA |  39

Distribuição de Alimentos: cesta básica

Associação de Moradores do Rio Vermelho
(AMORV)Nome

Ação desenvolvida

Solicitação. Os que solicitam ajuda.Critérios de distribuição/doação e
público - alvo

Necessidades e vulnerabilidade.

Apoio de voluntários para as ações
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura
Alimento não perecível

Recebe doações

Endereço: R. Luiz Duarte Soares, 63, São João do Rio
Vermelho, Florianópolis/SC, CEP 88060-338
João Paulo Ferreira
E-mail: admjpferreira@gmail.com
Telefone: (48) 98432-7690
Mídias sociais:
Facebook: Amorv nosso chão
Instagram: @Amorvnossochão

Referências para contato

Horários e locais que ocorrem a
distribuição/doação
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Informações à população sobre a Pandemia

Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas
(MLB)Nome

Ações desenvolvidas

A campanha de solidariedade do MLB está
acontecendo nacionalmente. Por meio de doações
financeiras ou de alimentos, compramos os itens de
alimentação e higiene, bem como o necessário para a
produção de máscaras de proteção. Em todos os
momentos de doação procuramos sempre politizar o
máximo possível e conversar com todos sobre a
realidade que estamos vivendo no país e no mundo,
deixando inclusive o Jornal A Verdade, construído
por movimentos sociais diversos, promovendo o
debate e distanciando a ação o máximo possível do
assistencialismo. Por meio das brigadas de doações
também pudemos organizar manifestações de
panelaços contra as ações do governo frente a
pandemia nos bairros do morro do Pantanal, Trindade,
Monte Cristo, e na Ocupação Fabiano de Cristo, por
exemplo. A higienização das cestas é feita no
SindSaúde.

Detalhamento das ações

Por meio de cadastros feitos pelos militantes,
organizamos as doações por data e com base no
tamanho da família, renda mensal, valor do aluguel
(caso pague) e situação de emprego.

A campanha de solidariedade do MLB se destina
principalmente as famílias mais pobres das regiões
onde atua.

Público - alvo

As distribuições têm acontecido todo domingo,
principalmente no bairro do Pantanal, onde a demanda
se mostrou bastante grande, mas também em outros
bairros cadastrados. Sempre durante as manhãs.

Horários e locais de distribuição
/doação

Critérios de distribuição/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de
costura)
Dinheiro
Alimento não perecível

Recebe doações

Jahy Pronsato
E-mail: jahyendi@gmail.com
Telefone: (48) 98813-2104
Mídias sociais:
Site/Blog: mlbbrasil.org  Instagram: @mlb.sc

Informações para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica e refeições
prontas
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Informações à população sobre a Pandemia
Também produzimos mudas e construímos hortas nas
casas de pessoas em situação de vulnerabilidade

Coletivo KaNome

Ações desenvolvidas

O coletivo Ka é um grupo de artistas que busca
dar uma resposta a eminente emergência alimentar.
Além de distribuir comida as pessoas em situação de
rua e vulnerabilidade, queremos viabilizar a
possibilidade dos vizinhos plantarem seu próprio
alimento. Os processos de autonomia alimentar se
fortalecem com os processos artísticos ao transformar
espaços ociosos em hortas urbanas. Através de
práticas diretas como biblioteca de sementes, trocas
de mudas, construção de hortas, oficinas de
reconhecimento de PANCs, jardinagem de guerrilha,
entrega de alimentos e kits de emergência, o coletivo
Ka propõe ações de autonomia alimentar em
Florianópolis.

Detalhamento das ações

Maior vulnerabilidade, locais que outros grupos
de assistência não chegam e contato com o grupo
através das redes. Priorizamos
quem tem maior dificuldade de acesso a alimentos,
posteriormente atendemos por
lista de pedido de ajuda.

Leste de Florianópolis (Lagoa, Costa da Lagoa, Porto
da Lagoa, Itacurubi) e Centro (Às vezes Capoeiras e
Monte Cristo) horário variados.

Horários e locais de distribuição
/doação

Material de higiene pessoal
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de
costura)
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas,
talheres...
Dinheiro 
Alimento não perecível
Frutas e verduras
Aceitamos doação de terra, sementes e mudas

Recebe doações

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo

Temos um cadastro para células de mudas. Pessoas
que se dispõe a produzir mudas para nossas
construções de hortas.

Realiza cadastro de
prestação de serviços



CATÁLOGO DAS AÇÕES COLETIVAS DE SOLIDARIEDADE PARA À POPULAÇÃO VULNERÁVEL EM RAZÃO DA PANDEMIA

PÁGINA |  42

Atendemos em duas frentes: 1) Ações emergenciais
que são as entregas de refeições, kits de higiene,
máscaras, roupas de frio, cobertores-etc.  Por isso,
necessitamos de itens alimentícios e produtos de
higiene pessoal; 2) Ações de autonomia alimentar que
são a biblioteca de sementes, células de mudas,
jardinagem de guerrilha e construção de hortas.
(Precisamos de sementes, mudas, terras,
madeiras) - fazemos chamadas publicas pedindo
doação dos itens ou deposito em conta.

Outras necessidades da organização

Endereço: R. Rio Apa, S/N, Casa 5, Lagoa da
Conceição, Florianópolis/SC, CEP 88062-135
Priscila Costa Oliveira
E-mail: priscilacostaoliveiraarte@gmail.com
Telefone: (48) 99835-1095
Mídias sociais:
Facebook: @coletivoka
Instagram: @coletivo_ka

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Aporte financeiro
Arrecadação e doação de roupas

Igreja Batista do Campeche (IBC)Nome

Ações desenvolvidas

Arrecadamos alimentos, produtos de higiene,
limpeza, fraldas descartáveis, utensílios de bebê,
roupas de frio, calor, cama, mesa e banho, então
selecionamos, lavamos para atender famílias e
pessoas em vulnerabilidade social.

Detalhamento das ações

Indicação de vulneráveis de qualquer parte de
Florianópolis, avaliamos caso a caso por meio de uma
de nossas assistentes sociais através de visitas
presenciais.

Infantil, adulto e idoso de qualquer parte de
Florianópolis.

Público - alvo

Pode ser retirado na Igreja Batista do Campeche,
caso não tenha meio de locomoção, levamos até o
local de vulnerabilidade.

Horários e locais de distribuição
/doação

Critérios de distribuição/doação

Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas,
talheres...
Dinheiro
Alimento não perecível: frutas, verduras, carnes
Produtos de higiene, fraldas descartáveis, utensílios de
bebê
Roupas de frio, calor, cama, mesa e banho

Recebe doações e
arrecadações

Endereço: Servidão das Pitangas, 103,
Florianópolis/SC, CEP 88063-320
Taís Amaral Montenegro Lima
E-mail: tamontenegrolima@gmail.com
Telefone: (48) 99920-7121
Mídias sociais:
Site/Blog: Ibcampeche.org.br
Facebook: @Ibcampeche
Instagram: @Ibcampeche
Canal Youtube: Ibcampeche

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Transporte/locomoção
Orientação sobre serviços públicos online
Apoio psicológico
Complemento de aluguel
Informações à população sobre a Pandemia
Apoio Espiritual

Grupo Espírita Benedita Fernandes (GEBEN)Nome

Ações desenvolvidas

Atendimento fraterno com escuta compreensiva.Detalhamento das ações

Na identificação da necessidade.

Pessoas em situação de rua. Encaminhamento para o
Instituo de Psiquiatria de SC (IPQ) e comunidades
terapêuticas.

Público - alvo

Sábados. Das 14 às 18 horas, em roteiro pelo
centro de Florianópolis.

Horários e locais de distribuição
/doação

Critérios de distribuição/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas,
talheres...
Transporte/locomoção - gasolina
Alimentos

Recebe doações

Apoio administrativo. Não temos empregados em
função do perfil dos voluntários e dos custos
financeiros.

Outras necessidades da
organização

Endereço: Av. Mauro Ramos, 621, Centro,
Florianópolis/SC, CEP 88020-301
Arlindo Maciel Sebastiao
E-mail: gebenfloripa@gmail.com
Telefone: (48) 9980-9792
Mídias sociais:
Facebook: @gebenfloripa

Referências para contato

Temos uma casa alugada no Centro de Fpolis, que
serve de apoio às ações de rodas de conversa, grupos
de estudo e atendimento psicológico e psiquiátrico
gratuito.

Outras informações relevantes
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Distribuição de Alimentos: cesta básica e refeições
prontas
Distribuição de material de higiene

Caieiras Direitos HumanosNome

Ações desenvolvidas

Critérios de distribuição/doação: Fizemos campanhas
de arrecadação de alimentos, roupas, e utensílios
domésticos e distribuímos aos que dizem estarem
precisando. Estamos agora fazendo um breve
cadastro dos que recebem as doações.

Detalhamento das ações

Moradores em situação de rua e famílias em situação
de vulnerabilidade alimentar.

Indeterminado. Exceto 1 janta por mês servida à 300
pessoas na passarela Nego Querido.

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas, talheres..
Dinheiro
Alimento não perecível
Refeições prontas

Recebe doações

Público - alvo

Estrutura para receber e fazer triagem das
doações.

Outras informações da
organização

Endereço: Rod. Baldicero Filomeno, 18309, Caieira da
Barra Sul, Florianópolis/SC, CEP 88064-002
Deni M. Pedro
E-mail: deni.cedsol@gmail.com
Telefone: (48) 98446-4990

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: refeições prontas
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Orientação sobre serviços públicos online
Informações à população sobre a Pandemia

Rede Com a RuaNome

Ações desenvolvidas

Atendimento a pessoas em situação de rua com
alimentação (café da tarde e janta na Passarela Nego
Quirido), distribuição de roupas e produtos de higiene
pessoal, apoio para o cadastro ao auxílio emergencial,
acompanhamento para os que estão saindo da rua.

Detalhamento das ações

Presença na Passarela ou no lugar onde a ação
estiver sendo desenvolvida.

Pessoa em situação de rua ou em transição da rua
para uma casa.

Público - alvo

Predominantemente na Passarela Nego Quirido (16h
e 19h), mas também há ações em outros lugares e
horários diferentes.

Horários e locais de distribuição
/doação

Critérios de distribuição/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas, talheres..
Dinheiro
Alimento não perecível
Frutas, verduras e carnes
Refeições prontas

Recebe doações

Doação de alimentos, refeições prontas, kits de
higiene pessoal, máscaras, utensílios domésticos (para
as ações com as pessoas em transição da rua),
roupas, calçados, cobertores e descartáveis (marmitas,
talheres, copos e guardanapos).

Outras necessidades da
organização

Endereço: R. General Vieira da Rosa, 610, Monte
Serrat, Florianópolis/SC, CEP 88020-420
Isabela da Cunha Vieira Barbosa
E-mail: redecomarua@gmail.com
Telefone: (48) 99130-7886
Mídias sociais:
Site/Blog: https://linktr.ee/redecomarua
Facebook: @redecomarua
Instagram: @redecomarua

Referências para contato
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As refeições são preparadas na cozinha
comunitária do Monte Serrat, localizada no Centro
Pastoral da Igreja Nossa Senhora do Monte Serrat.

Outras informações relevantes
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Ajuda financeira para famílias

Empresa Novociclo Ambiental S/ANome

Ações desenvolvidas

A empresa Novociclo, é uma empresa que recolhe
resíduos de condomínios e estabelecimentos.
Contamos com a ajuda de catadores e 100% do lixo
recolhido fica para eles. Porém com a pandemia, o
trabalho deles ficou escasso, então a empresa fez
uma campanha de doação de alimentos ou depósito
para associação das famílias de catadores que estão
parados por conta da COVID-19.

Detalhamento das ações

Contamos com arrecadação de mantimentos para
juntarmos e levarmos de carro para a associação dos
catadores ou depositar qualquer quantia de valor na
conta da associação, tudo bem legalizado.

Catadores de resíduos de Florianópolis e região.Público - alvo

Independe de horário. O local é em Palhoça aonde
se encontra a associação.

Horários e locais de distribuição
/doação

Critérios de distribuição/doação

Apoio de voluntários para as ações 
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Transporte/locomoção - gasolina
Dinheiro
Alimento não perecível

Recebe doações

Endereço: Rua Vitalino Luís da Silva. S/N Ipiranga,
São José. SC, 88111-535
Diogo Burato
E-mail: dg.burato@gmail.com
Telefone: (48) 99633-3305
Mídias sociais:
Site: www.novociclo.com.br
Perfil Instagram: @novociclo

Referências para contato

Fizemos uma única vez. Precisamos impulsionar essa
campanha.

Informação completmentar
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Orientação sobre serviços públicos online
Apoio psicológico
Gás de cozinha, fraldas descartáveis e medicamentos

Associação Evangélica Beneficente de
Assistência Social (AEBAS)Nome

Ações desenvolvidas

1. Contato com as famílias por telefone para
saber suas necessidades emergenciais neste período
de pandemia. 2. Entrega presencial das doações (kit
higiene e limpeza, alimentos e hortifrúti) às famílias que
possuem filhos matriculados no serviço e também às
famílias da comunidade que nos procuram para obter
ajuda. A entrega destes itens ocorre com respeito às
determinações da vigilância sanitária. 3. As famílias
estão sendo acompanhadas pela coordenação, não
somente na entrega de cestas básicas. Estamos em
contato por telefone (ligação e aplicativo) com os
responsáveis familiares orientando sobre o acesso aos
auxílios emergenciais disponibilizados pelo governo
municipal, estadual e federal.

Detalhamento das ações

Famílias cadastradas e famílias que vivem em
vulnerabilidade social na comunidade que não estão
cadastradas na instituição.

Terças-feiras período vespertino nos CAS da Ilha
e nas quintas-feiras período vespertino no CRAS Frei
da Damião, Palhoça.

Horários e locais de distribuição
/doação

Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de
costura)
Dinheiro - recursos financeiros para atender outras
demandas como medicamentos
Alimento não perecível
Frutas, verduras, ovos, leite
Gás de cozinha, 
Fraldas descartáveis

Recebe doações

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo

Endereço: R. Pedro Cunha, 1031, Estreito,
Florianópolis/SC, CEP 88070-500
Amanda Borges
E-mail: aebas@aebas.org
Telefone: (48) 98449-0924
Mídias sociais:
Site: aebas.com.br
Facebook: @aebasfloripa
Instagram: AEBAS_oficial

Referências para contato
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Orientação sobre serviços públicos online 
Informações à população sobre a Pandemia
Defesa de direitos dos usuários 
Produção estudos acadêmico científicos sobre temas
da Assistência Social: financiamento, gestão, plano de
contingencia, migração, Instituição de Longa
Permanência (ILPIs) para idosos, crianças e
adolescentes, violência contra mulher; relações e
condições de trabalho durante a pandemia, controle
social, segurança alimentar, previdência social, entre
outros

Comitê SUAS/SC Covid-19: em defesa da vidaNome

Ações desenvolvidas

O Comitê SUAS/SC-Covid19: em defesa da vida tem
como finalidade contribuir com gestores,
trabalhadores, entidades e usuários dos municípios
catarinenses nas medidas relativas à agenda dos
direitos e do SUAS durante a pandemia do
Coronavírus. É um movimento coletivo de entidades
da sociedade civil, de defesa e apoio ao íntegro
desempenho do SUAS na atual conjuntura de
calamidade.

Detalhamento das ações

Ação aberta para usuários, trabalhadores, gestores e
organizações da sociedade civil.

Online.Horários e locais de distribuição
/doação

Flavia Minatto
E-mail: comitesuassc.covid19@gmail.com
Site/Blog: https://comitesuassc-covid19.org
Facebook: @comitesuassc.covid19
Instagram: @comitesuassc.covid19
Canal Youtube: Comitê SUAS SC - COVID19 em
defesa da vida

Referências para contato

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Evangelização, do Anúncio da Palavra de Deus,
levando a Esperança, a Fé e a Caridade a todos os
corações

Grupo Missionário Santo Antônio - Renovação
Carismática Católica - Igreja Católica Apostólica
Romana

Nome

Ações desenvolvidas

Não somente oferecer o apoio material, mas
principalmente o amparo espiritual. Proporcionar o
Encontro com o alimento que não perece. Por meio da
evangelização, do Anúncio da Palavra de Deus,
levando a Esperança, a Fé e a Caridade a todos os
corações.

Detalhamento das ações

A Igreja Santíssima Trindade por meio de um
mapeamento realizado por uma assistente social tem
as informações das famílias dos bairros mais carentes
e necessitados que fazem parte da Paróquia.

Alimento não perecível.Recebe doações

Não temos um dia e horário fixo. Pois essa ação
está em fase de amadurecimento. Vai acontecer no
mês de junho, em que elegemos o Bairro do Itacurubi,
mais especificamente o Morro do Quilombo. Assim,
vamos marcar um dia na Igreja Nossa Senhora de
Guadalupe com os horários para as famílias estarem
presentes. As famílias que estão cadastradas segundo
a Assistente Social da Paróquia.

Horários e locais de distribuição
/doação

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo

Endereço: Pça. Santos Dumont, 94, Trindade,
Florianópolis/SC, CEP 88036-680
Nicole da Rosa Cachoeira
E-mail: nicolecachoeira@gmail.com
Telefone: (48) 99917-8764
Mídias sociais:
Instagram: Paróquia Santíssima Trindade

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos (tipo cesta básica)
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Orientação sobre serviços públicos online
Informações à população sobre a Pandemia
Cadastro de famílias que precisam de cesta básica

Associação de Moradores da Ponta Norte
(AMPN)Nome

Ações desenvolvidas

Nosso trabalho é uma corrente do bem. Ações
organizada por moradores de Ponta das Canas e
Lagoinha. Na lista sempre tem gente esperando e
gente doando não dá tempo de zerar a filas sempre
estamos entregando e distribuindo o que recebemos. 

Detalhamento das ações

A pessoa desempregada, em situação de
vulnerabilidade social, idoso, famílias que os chefes
são apenas a mãe. Família de alguém esteja preso ou
detido. Gente pobre morador de Ponta das Canas e
Lagoinha.

Conforme recolhemos nos mercados do bairro que
são parceiros e as doações de empresas e moradores
que compram nos mercados que temos carrinhos da
campanha de doação.

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Alimento não perecível Frutas, verduras e carnes

Recebe doações

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo

Comida pra distribuir a famílias que estão afetadas
pela pandemia.

Outras necessidades da
organização

Endereço: R. Diácono Nemésio Coelho, 445, Casa 25,
Ponta das Canas, Florianópolis/SC, CEP 88056-710
Airton Inácio Giehl Júnior 
E-mail: airtongiehl@gmail.com
Telefone: (48) 99952-3527
Mídias sociais:
Facebook: AMPN Associação dos Moradores da
Ponta Norte

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Prestação de serviços (ex. realização de
compras...)
Orientação sobre serviços públicos online
Banco de empregos e de serviços eventuais
Informações à população sobre a Pandemia
Gás de cozinha e fraldas
Cadastro de voluntários

ONG Mais UniãoNome

Ações desenvolvidas

Recebemos e fazemos doações conforme demanda.Detalhamento das ações

População em vulnerabilidade.

Sede a ONG, das 10h às 17h de segunda a sexta-
feira.

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Fraldas
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de
costura)
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas, talheres..
Prestação de serviços (realização de compras
para idosos...)
Dinheiro para itens complementares
Alimento não perecível
Frutas, verduras e carnes

Recebe doações

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo

Endereço: Estrada Anarolina Silveira Santos, 954,
Vargem do Bom Jesus, Florianópolis/SC, CEP
88056590
Maçan Guedes
E-mail: ongmaisuniao@gmail.com
Telefone: (48) 99689-0196
Mídias sociais:
Site: http://www.maisuniao.org/
Facebook: @ongmaisuniao
Instagram: @ongmaisuniao

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Investimento para construção futura de hortas,
cozinhas e escolas comunitárias

Mutirão do Bem ViverNome

Ações desenvolvidas

Iniciativa de pessoas de várias partes do país
em resposta à crise arrecada doações para distribuir
alimentos agroecológicos a população em situação de
rua, moradores de periferias e territórios vulneráveis
no campo e nas florestas e criar hortas e cozinhas
comunitárias.

Detalhamento das ações

Territórios e comunidades em situação de
vulnerabilidade. O movimento atua em nível nacional.

Comunidades periféricas, comunidades indígenas,
comunidades quilombolas, moradores de rua e outras
em situação vulnerável.

Público - alvo

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Dinheiro
Alimento não perecível
Frutas e verduras
Também realiza compras de agroecológicos com as
doações recebidas em dinheiro

Recebe doações

Critérios de distribuição/doação

Precisamos principalmente de doações em dinheiro
para a compra dos alimentos agroecológicos
(ajudando assim tanto as famílias agricultoras como as
comunidades beneficiadas).

Outras necessidades da
organização

Endereço:  Travessa Ratcliff, N.56, Centro 88010-470
Florianópolis. SC
Noa Cykman
E-mail: noacykman@gmail.com
Telefone: (48) 99617-3577
Mídias sociais:
Site/Blog: www.linktree.com.br/MBV
Facebook: @sociedadedobemviver
Perfil Instagram: @sociedadedobemviverSeguir
Canal Youtube: Sociedade do Bem
Viver

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene

Associação de Moradores de Canasvieiras
(AMOCAN)Nome

Ações desenvolvidas

A Campanha Semeador de Esperança, reconhece as
famílias como uma instituição dinâmica, que influencia
as mudanças que ocorrem na sociedade. A
Gestão da AMOCAN promoveu a Campanha com o
objetivo amenizar o Impacto Social, que desprotege e
fragiliza o cidadão em virtude do Isolamento Domiciliar
por conta da COVID-19, tanto quanto agrava a
situação das famílias que vivenciam situações de
Vulnerabilidade Social. A oferta de Cesta Básica,
caracteriza-se no respeito e apoio a função protetiva
das famílias. É imperioso demarcar a diferença entre a
vivência permanente de famílias em situação de
Vulnerabilidade Social e a temporalidade atribuída ao
Isolamento domiciliar. Nosso objetivo é contribuir
enquanto Associação de Bairro, com ações e
Campanhas que minimizam o Impacto da Insegurança
Social. Com início em 27.03.2020 a 30.04.2020 a
Campanha Semeador de Esperança cadastrou 1060
famílias, destas 922 foram contempladas e restam 138
famílias na lista de espera.

Detalhamento das ações

Famílias e indivíduos que estão temporariamente
sem renda, indivíduos que não conseguiram retornar
para seu Estado e/ou País de origem, que estavam
trabalhando informalmente na temporada, àquelas que
não conseguiram dar entrada no auxílio emergencial,
priorizando gestantes, idosos, crianças e adolescentes,
PCD. O projeto destina-se as famílias que vivenciam
situações de Vulnerabilidade Social e Insegurança
Social, no Bairro de Canasvieiras e entorno.

A medida que as doações são arrecadadas,
agendamos horários de entrega na SEDE da
AMOCAN; e para as famílias e/ou indivíduos que não
tem telefone para contato, fazemos a entrega
domiciliar.

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Dinheiro
Alimento não perecível
Frutas, verduras, carnes, peixes, ovos

Recebe doações

Critérios de distribuição/doação e
público - alvo
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Cadastro de profissionais para orientação de acesso a
serviços públicos online
Cadastro de voluntários
Serviço Social

Realiza cadastro de prestação de
serviços

Para desenvolver as ações, a Entidade tem um custo
com água, luz, internet, material de escritório, serviços
gerais (manutenção do Campo), combustível para o
deslocamento e Visitas Domiciliares, totalizando uma
despesa mensal de aproximadamente R$ 2.600,00.
Valor este que não são contemplados no Plano de
trabalho dos Termos de Colaboração junto a Prefeitura
Municipal de Florianópolis. Cabe salientar que as
despesas anteriormente ao COVID-19 eram pagas
com a locação dos salões de festas da SEDES
AMOCAN. Bem como de eventos comunitários.

Endereço: R. Afonso Cardoso da Veiga, 100,
Canasvieiras, Florianópolis/SC, CEP 88054-050
Cleber Rottava
E-mail: amocan.secretaria@gmail.com
Telefone: (48) 3266-0440
Mídias sociais:
Perfil Instagram: @canasvieiras.amocan

Referência para contato

Breve histórico da instituição: A AMOCAN é uma
associação que promove atividades culturais, sociais e
esportivas. A gestão 2018/2021 ampliou em 2019 o
número de atividades ofertadas (Estrela na Bola na
Escola: Futebol, futsal, basquete) (Formando
Campeões: karatê, May Thai, Capoeira) (Todos
Somos Um Unidos Pela Paz: Ballet, Teatro, Serviço
Social, Volei, Jiu-Jitsu.), e implantou o serviço social e
SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos; atualmente temos 467 Crianças,
adolescente e idosos cadastrados em nossas
atividades. Em abril/2019, tema: cultura de paz, na
comunidade de Canasvieiras para crianças,
adolescentes,  jovens, adultos e pessoa idosa. (Editais
aprovados, que não foram até o momento
contemplados em 2020, em virtude do isolamento
social por conta do COVID-19).

Outras informações relevantes

Outras necessidades da organização
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Distribuição de Alimentos: cesta básica e refeições
prontas
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Orientação sobre serviços públicos online
Banco de empregos e de serviços eventuais
Informações à população sobre a Pandemia
Ação esportiva
Roupas em doação
Informação de serviços público

Associação Vila UniãoNome

Ações desenvolvidas

Sem renda, muitos filhos, mães sozinhas.
Desempregados.

Detalhamento das ações e
público - alvo

Não informado.Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas, talheres..
Dinheiro
Alimento não perecível
Refeições prontas

Recebe doações

Cadastro de Psicólogos
Cadastro de voluntários

Endereço: Estrada Anarolina Silveira Santos, Vargem
do Bom Jesus, Florianópolis/SC, CEP 88056-590
(Centro de convivência)
Aldimar Francisco
E-mail: aldimarfrancisco@hotmail.com
Telefone: (48) 99145-2036

Referência para contato

Realiza cadastro de prestação de
serviços
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Distribuição de Alimentos: cesta básica e
refeições prontas
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Orientação sobre serviços públicos online
Apoio psicológico
Cadastro de voluntários

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de SC (SINJUSC)Nome

Ações desenvolvidas

O SINJUSC iniciou suas ações atendendo às
demandas de líderes comunitários que já tinham
relações com o sindicato. Com as demandas
aumentaram, criamos uma rede de solidariedade que
permite que todos os servidores do TJSC contribuam
com a rede, ampliando o foco de atuação para todo
o estado.

Crtiérios de
distribuição/doação

Para a população em geral do estado que esteja
em situação de vulnerabilidade econômica neste
momento.

Público - alvo

As entregas são agendadas caso a caso. O único
horário fixo é o lanche da tarde na quarta-feira na
passarela do Centro de Eventos da Capital.

Horários e locais de distribuição
/doação

Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Transporte/locomoção - gasolina
Dinheiro
Alimento não perecível

Neste momento gostaríamos de ampliar a doação
junto a base.
Ampliação do número de voluntários.

Outras necessidades da
organização

Recebe doações

Endereço: Av. Mauro Ramos, 448, Centro,
Florianópolis/SC, CEP 88020-300
Cristiane Silva
E-mail: sinjusc@sinjusc.org.br
Mídias sociais:
Site/Blog: http://www.sinjusc.org.br/
Facebook: @sinjusc.sindicato
Instagram: Sinjusc Sindicato
Canal Youtube: SINJUSC TV

Referências para contato



CATÁLOGO DAS AÇÕES COLETIVAS DE SOLIDARIEDADE PARA À POPULAÇÃO VULNERÁVEL EM RAZÃO DA PANDEMIA

PÁGINA |  59

Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras

Ação Social ColoninhaNome

Ações desenvolvidas

Estamos distribuindo cestas básicas a cada 15 dias
para as 42 famílias do projeto Ação Social Coloninha,
através de doações feitas ao projeto.

Detalhamento das ações

Para as famílias das crianças do projeto Ação Social
Coloninha.

Critérios de distribuição/doação
e público - alvo

Sábados pela manhã, local onde funciona o projeto.Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Dinheiro
Alimento não perecível

Endereço: Rua Rodolfo Bosco, 261, Jardim Atlântico,
Florianópolis/SC, CEP 88090-440
Darlene Andrade 
E-mail: secretaria@acaosocialcoloninha.org.br 
Facebook: Ação Social Coloninha
Instagram: @acaosocialcoloninha

Referências para contato

Recebe doações
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Informações à população sobre a Pandemia
Realização de atividades culturais, de lazer e saúde
na Passarela da Cidadania

Instituto Arco Iris Direitos HumanosNome

Ações desenvolvidas

O Instituto Arco íris, através de uma parceria com a
Secretaria Municipal de Assistência Social, executa o
projeto Resgate Social com a finalidade de facilitar o
acesso das pessoas em situação de rua nos serviços
de saúde e socioassistenciais da cidade de
Florianópolis. Através do projeto Centro de Cultura e
Convivência, em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde de Florianópolis, o Instituto Arco
Íris continua desenvolvendo atividades culturais e
terapêuticas na Passarela da Cidadania.

Detalhamento das ações

Estar em situação de rua ou em processo de transição.
Pessoas em vulnerabilidade e/ou extrema
vulnerabilidade social.

Critérios de distribuição/doação
e público - alvo

Doações: horário comercial. Projeto Resgate
Social: 24 horas, 7 dias por semana.

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas, talheres..
Dinheiro
Roupas e calçados
Alimento não perecível
Refeições prontas

Endereço: Travessa Ratcliff, N.56, Centro,
Florianópolis. SC. CEP. 88010-470 
Denilson; Claudia; Irma
E-mail: contato.arcoiris@gmail.com
Telefone: (48) 3879-0030
Mídias sociais:
Facebook: Instituto Arco-Íris Direitos Humanos
Perfil Instagram: @institutoarcoirisdh

Referências para contato

Recebe doações
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Apoio psicológico
Apoio às mulheres que estão sofrendo violência
doméstica na Pandemia

Frente de Apoio Emergencial às Mulheres em
Situação de Violência - Coletivo Feminista
Classista Ana Montenegro

Nome

Ações desenvolvidas

Contamos com psicólogas/os,
Advogadas/os e Assistentes Sociais voluntárias/os que
poderão dar suporte à essas mulheres. Contamos
também com apoio de Comitês de Solidariedade e
Ações Feministas, para que essas mulheres tenham
acesso a demandas necessárias para sair de casa
neste momento como alimentos, suporte financeiro,
etc. Como somos uma Frente, também travamos
debates políticos de reivindicações na cidade como
no que se refere à falta de casas abrigo com vagas
suficientes.

Detalhamento das ações

Entrar em contato com a frenteCritérios de distribuição/doação

Mulheres vítimas de violência doméstica.Público-alvo

As pessoas podem entrar em contato qualquer hora
do dia, o atendimento vai depender da disponibilidade
dos profissionais.

Apoio de voluntários para as ações.Recebe doações

Horários e locais de distribuição
/doação

Cadastro de Psicólogos
Cadastro de voluntários

Realiza cadastro de prestação
de serviços

Precisamos de profissionais voluntários que tenham
conhecimento de como atuar com pessoas em
situação de violência doméstica e que possam auxiliar
tanto nos atendimentos, como no debate sobre o
enfrentamento à violência doméstica.

Outras necessidades da
organização

Endereço: Coletivo Feminista Classista Ana
Montenegro
E-mail: coletivoanamontenegrofpolis@gmail.com
Telefone: (48) 99129-1521  
Mídias sociais:
Facebook:
@ColetivoFeministaAnaMontenegroSantaCatarina
Instagram: @anamontenegro.sc

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: tipo cesta básica e refeições
prontas
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras

Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna 
(SEOVE)Nome

Ações desenvolvidas

ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos.
Acolhe 27 idosas com idade superior a 60 anos, em
caráter residencial, 24 horas por dia. Equipe
multidisciplinar, Assistente Social, Enfermeira,
Nutricionista, Médico, Técnicos de Enfermagem e
demais colaboradores. Também existe o Projeto
Social Dona Baby que atende em torno de 80 famílias
em situação de vulnerabilidade social de Florianópolis,
destinando auxílio emergencial com cesta básica,
vestuário, produtos de higiene pessoal e de limpeza.

Detalhamento das ações

Termo de Parceria com a Prefeitura de Florianópolis.
Dona Baby atende demanda encaminhada pelo
CRAS e ILPI a demanda encaminhada pelo setor de
alta complexidade da Secretaria Municipal de
Florianópolis.

Critérios de distribuição/doação

Dona Baby _ Seove e residência das famíliasHorários e locais que ocorrem
distribuição/doação

ILPI - idosas. Projeto Dona Baby - famíliasPúblico se destina

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Alimento não perecível
Frutas, verduras e carnes
Refeições prontas

Recebe doações

Cadastro de voluntáriosRealiza cadastro de prestação
de serviços

Av. Pequeno Príncipe 721, Campeche Central,
Florianópolis - SC, 88063-000
Andreia Carla Tonin 
Email: servicosocial@seove.org.br
Telefone: 32374123 
Mídias sociais 
Facebook : @seove
Site/Blog: www.seove.org.br 
Instagram: lar_seove

Informações para contato

Alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas G e GG,
material de higiene pessoal, material de limpeza,
hortifruti, roupas, cobertores, roupa de cama, mesa e
banho.

Detalhamento das necessidades
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Mascaras
Informações à população sobre a Pandemia
Distribuição de itens de feira, carnes e ovos.

Casa dos GirassóisNome

Ações desenvolvidas

Realizada campanha para arrecadação de recursos
para a compra e distribuição de alimentos e produtos
de higiene e limpeza para as famílias das crianças e
adolescentes atendidos pela organização. Com
objetivo de suprir as necessidades básicas de
alimentação e higiene neste período de quarentena,
em que não podemos atender às crianças e
adolescentes presencialmente. Onde oferecíamos
duas refeições saudáveis e de qualidade diariamente.
A entrega dos produtos às famílias acontece
diretamente nos locais onde os mesmos são
adquiridos.

Detalhamento das ações

Apoio à necessidades básicas de alimentação e
higiene das 24 famílias já atendidas pela organização
em 2020.

Critérios de distribuição/doação

Famílias das crianças e adolescentes atendidos pela
organização em 2020.

Público se destina

Entregues nos locais em que são adquiridos os
alimentos. Ex: supermercado, sacolão.
Semanalmente/quinzenalmente. Em horários pré
estabelecidos junto às famílias.

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Mascaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Dinheiro

Recebe doações

Horários e locais que recebe
arrecadação/doação

Cadastro de voluntáriosRealiza cadastro de prestação
de serviços

A Casa dos Girassóis mantém suas atividades
somente através de doações e eventos . Neste
momentos estamos realizando campanhas para
nossas necessidades principais: manter as despesas
mensais da Casa e dar assistência para às famílias
atendidas! Assim, estamos constantemente em
reuniões com a equipe, para analisar e viabilizar
alternativas para a manutenção da Casa.

Detalhamento das necessidades
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R. Monsenhor Topp, 320 – Centro, Fpolis,  CEP
88020-500
Ivete Rabello
Email: casa.girassois@gmail.com
Telefone: (48) 999614014
Mídias sociais 
Facebook: @casadosgirassois
Instagram: @casadosgirassois

Informações para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica e refeições
prontas
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Apoio psicológico
Informações à população sobre a Pandemia

Centro Espírita Osvaldo Melo (CEOM)Nome

Ações desenvolvidas

O Centro mantém suas atividades e intensificou
algumas ações citadas acima, respeitando os critérios
estabelecidos pelo decreto estadual.

Detalhamento das ações

Prestamos assistência às famílias cadastradas
antes da pandemia e tivemos um aumento de pedidos
de ajuda em 300% aproximadamente.

Pessoas e famílias de baixa renda e ou sem renda
alguma. 

Público - alvo

Para as famílias cadastradas antes da pandemia tem
um cronograma para entrega das cestas básicas e o
kit de higiene, normalmente no segundo sábado de
cada mês, no período da tarde. Para as pessoas
novas, no momento que elas contatam qualquer
membro do CEOM, o coordenador toma
conhecimento, registra e libera os produtos. Para os
atendimentos fraternos, agenda-se um horário. Ou
ainda se visita o solicitante em casa, caso ele esteja
impossibilitado de sair.

Horários e locais de distribuição
/doação

Garopaba

Critérios de distribuição/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Botijão de gás, descartáveis, louças, panelas,
talheres...
Dinheiro
Alimento não perecível
Conta com as vendas de um brechó, que abre só
público duas vezes na semana

Recebe doações

Cadastro de voluntáriosRealiza cadastro de prestação de
serviços
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Endereço: Rua Osvaldo Melo, 100, Garopaba/SC,
CEP 88495-000 
Duciclea Pacheco Guimarães
E-mail: dupagui@hotmail.com
Mídias sociais:
Site/Blog: www.garopabaceom.wixsite.com/ceom
Facebook: @garopabaCEOM
Canal Youtube: Centro Espírita Osvaldo Melo

Referências para contato

Criamos um grupo no WhatsApp chamado Irradiação,
para os trabalhadores da casa, simpatizantes e
adeptos da filosofia espírita participarem. São 15min
de oração, leitura do evangelho e irradiação. Inicia as
20:45h às 21:00h.

Outras informações importantes
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Orientação sobre serviços públicos online
Apoio psicológico
Informações à população sobre a Pandemia

Casa Espírita Evangelho de JesusNome

Ações desenvolvidas

Famílias conforme a necessidade.Critérios de distribuição/doação e
público-alvo

Na primeira quarta-feira do mês as famílias são
visitadas.

Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Alimento não perecível

Recebe doações

Mais voluntários.Outras necessidades da
organização

Indaial

Horários e locais de distribuição/
doação

Endereço: Rua Nevada, 85, Indaial/SC, CEP 89086-
844
Denise Ewald Homem
E-mail: ewald.denise@yahoo.com.br
Telefone: (47) 98801-0608

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Máscaras
Orientação sobre serviços públicos online
Informações à população sobre a Pandemia
Levamos jovens para cantar e tocar instrumentos
(violão, violino) nos portões dos idosos

Projeto Social de Geração para GeraçãoNome

Ações desenvolvidas

O Projeto Social De Geração para Geração, está
promovendo diversas ações para os idosos durante a
quarentena. Além, das entregas de alimentos e
mascaras e seus familiares, o projeto leva música nos
portões. Vale ressaltar, que o projeto que antes era
presencial, agora está acontecendo de forma virtual.
Os idosos do projeto se sentem acolhidos e
valorizados

Detalhamento das ações

Os alimentos são para o público mais carente, idosos
e familiares.
As máscaras, músicas e ação intergeracional
(virtual) são para todos os idosos que queiram.

Segundas, terças e sábados.Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Alimento não perecível

Recebe doações

Critérios de distribuição/doação e
público-alvo

Endereço: Rua José Domingos de Oliveira, Estradas
das Areias, Indaial/SC, CEP 89130-000
Malvina Juliane Ribeiro
E-mail: ribeiromalvina@yahoo.com
Telefone: (47) 99260-5603
Mídias sociais:
Facebook: @ribeiromalvina
Instagram: @malvinaribeiro2
Canal Youtube: Malvina Juliane RibeiroMalvina Juliane
Ribeiro

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Orientação sobre serviços públicos online
Apoio psicológico
Aporte financeiro
Informações sobre a Pandemia

Grupo de Acolhida e Apoio aos RefugiadosNome

Ações desenvolvidas

As informações são prestadas na língua espanhola a
respeito do que é o vírus, prevenção, onde buscar
atendimento. Ainda sobre informes da polícia federal
sobre modo de acesso e datas para a documentação
dos refugiados. Também sobre os benefícios no
CRAS e o auxílio do governo federal. Também foi feito
um levantamento de número e breve perfil de
composição das Famílias e situação de trabalho,
coordenado pelo
grupo, mas executado pelos próprios refugiados.

Detalhamento das ações

Serem Refugiados venezuelanos e em situação de
vulnerabilidade e risco social.

Nos seus territórios. Sem horário fixo, dependendo da
disponibilidade de tempo das pessoas.

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Transporte/locomoção - gasolina
Roupas
Alimento não perecível
Frutas, verduras e carnes

Recebe doações

Itapema

Critérios de distribuição/doação e
público-alvo

Endereço: Rua 214, N.55, Meia Praia, 88220-000,
Itapema SC
Dalila Maria Pedrini
E-mail: dalilapedrini@hotmail.com
Telefone: (47) 99605-6447

Referências para contato



CATÁLOGO DAS AÇÕES COLETIVAS DE SOLIDARIEDADE PARA À POPULAÇÃO VULNERÁVEL EM RAZÃO DA PANDEMIA

PÁGINA |  70

Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras

Centro Espírita Boa NovaNome

Ações desenvolvidas

Visitas às famílias carentes, com entrega de cestas
básicas, com orientação fraterna.

Detalhamento das ações

Assistência à família vulneráveis de todos os credos,
com atendimento em 3 meses consecutivos ou mais,
em casos extremos.

Uma vez por mês em horários pré-combinados entre
família e tarefeiro, no domicílio do assistido.

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Alimento não perecível

Recebe doações

Jaraguá do Sul

Critérios de distribuição/doação e
público-alvo

Somos uma Instituição fundada há 6 anos, de
pequena estrutura, com bastante limitação na
captação de donativos.

Outras necessidades da
organização

Endereço: Rua Jorge Czerniewicz, 907, Centro,
Jaraguá do Sul/SC CEP 89255-072
Centro Espírita Boa Nova
E-mail: boanovajaragua@gmail.com

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Máscaras
Apoio psicológico
Informações à população sobre a Pandemia
Enxoval para bebês e para mães

Centro Espírita LibertaçãoNome

Ações desenvolvidas

Pessoas em vulnerabilidade social e pessoas
desempregadas.

Critérios de distribuição/doação e
público-alvo

Às quartas feiras a partir das 19 horas.

Apoio de voluntários para as ações
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Dinheiro
Alimento não perecível

Recebe doações

Endereço: Rua Capitão Galdino Guedes, Orleans/SC,
CEP 88870-000
Maria Fátima Librelato
E-mail: fatalibre32@gmail.com
Facebook: Centro Espírita Libertação

Referências para contato

Orleans

Horários e locais de distribuição
/doação
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Apoio psicológico
Banco de empregos e de serviços eventuais
Empoderamento da mulher - palestras para mulheres
Orientação para as mulheres sobre seus direitos

Instituto Saber e Recriar: projeto mulheres em
açãoNome

Ações desenvolvidas

Mulheres chefes de famílias.Critérios de distribuição/doação e
público-alvo

Todas as sextas feiras e também em outros dias se
necessário.

Apoio de voluntários para as ações
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Alimento não perecível
Frutas e verduras

Recebe doações

Cadastro de empregos e de serviços eventuaisRealiza cadastro de prestação
de serviços

Palhoça

Horários e locais de distribuição
/doação

Muitas necessidades. Só doamos o que recebemos
para ajudar os que estão empobrecidos.

Outras necessidades da
organização

Endereço: Rua Pascoal Mazzilli, 27, Brejaru, CEP
88133-600
Divina Mara Santos da Rocha
Telefone: (48) 98435-9877
Mídias sociais:
Facebook: @projetopuffdobem

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Informações à população sobre a Pandemia
Produção de pães para as famílias

Associação Pró-BrejaruNome

Ações desenvolvidas

União Solidária - prevendo que poderia faltar
comida nos lares das crianças atendidas pela
Associação Pró-Brejaru - APB, dois professores
voluntários doaram 14 cestas de alimentos para as
famílias em situação crítica. Foram beneficiadas de
forma emergencial, cerca de 86 pessoas, em sua
maioria crianças, até que a prefeitura de Palhoça e
outras entidades distribuíssem cestas para toda a
comunidade. No dia 26 de março de 2020, por meio
de uma parceria com a iniciativa privada tivemos
oportunidade de reativar a Padaria da Associação,
dentro de uma unidade móvel, resultante de um
Projeto itinerante de Panificação e Confeitaria Básica.
Com o apoio de um padeiro voluntário, foram treinados
dois colaboradores e até essa junho/2020 a produção
de pães continua. Já foram produzidos mais de 40.000
pães, distribuídos gratuitamente para a comunidade.
As 180 famílias atendidas pela APB, além dos pães
quinzenalmente recebem uma cesta básica, material
de limpeza, álcool gel e máscaras. Essas ações só
aconteceram graças ao apoio de parceiros e
colaboradores.

Detalhamento das ações

Por tratar-se de uma comunidade extremamente
vulnerável economicamente desfavorecida, as
doações são distribuídas para quem dela necessitar,
pois com 20 anos de atuação na comunidade muitas
famílias já são bem conhecidas.

Prioritariamente para as famílias das crianças e
adolescentes atendidas pela organização através do
Serviço de Convivência Familiar e Fortalecimento de
Vinculo (SCFV) e atividades complementares a escola.

Público-alvo

Às terças, quartas e quintas feiras, das 8:00 da manhã
até as 16:30h, afim de que não forme aglomeração de
pessoas e todos devem estar com máscaras para
entrar no estabelecimento, mantendo sempre o
distanciamento.

Horários e locais de distribuição
/doação

Critérios de distribuição/doação

Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Dinheiro e Alimento não perecível.

Recebe doações
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Cadastro de serviços de informática e celulares
(manutenção, equipamentos...)
Cadastro de Psicólogos
Cadastro de voluntários

Realiza cadastro de prestação de
serviço

A mudança para a sede própria, ampla e adequada
foi um divisor de águas para a entidade. As demandas
aumentaram muito mas infelizmente não podemos
atender por falta de recursos humanos ou financeiros
para contratar. Onde poderíamos atender 350 crianças
e adolescentes estamos atendendo apenas 160 por
falta de recursos.

Outras necessidades da
organização

Endereço: Rua Pascoal Mazzilli, 27, Brejaru, CEP
88133-600
Laura Maria dos Santos
E-mail: probrejaru@yahoo.com.br
Telefone: (48) 3242-0643
Mídias sociais:
Facebook: @associacao.probrejaru

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Orientação sobre serviços públicos online
Informações à população sobre a Pandemia

Projeto DorcasNome

Ações desenvolvidas

Atendimento a famílias dos 95 alunos - total de
70 famílias com cestas básicas, vale compras local
para complementar a cesta básica, produtos de
higiene e limpeza, máscaras e gás. 
Orientação tanto sobre o auxílio emergencial quanto a
prevenção ao Coronavírus.

Detalhamento das ações

Família dos nossos alunos.
Comunidade Frei Damião

Quinzenalmente aos sábados.Horários e locais de distribuição
/doação

Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de
costura)
Botijão de gás
Descartáveis, louças, panelas, talheres...
Transporte/locomoção - gasolina
Dinheiro
Alimento não perecível
Frutas, verduras, carnes, ovos, peixes
Refeições prontas

Recebe doações

Critérios de distribuição/doação e
público-alvo

Endereço: Rua Ricardo Schlemper, 20, Brejarú, Frei
Damião, Palhoça/SC, CEP 88133-652
Cintia Amaral
E-mail: cintia@projetodorcas.org.br
Telefone: (48) 99628-5522
Mídias sociais:
Site: www.projetodorcas.org.br
Facebook: /projetodorcaspalhoca
Perfil Instagram: @projetodorcaspalhoca

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Orientação sobre serviços públicos online
Apoio psicológico
Informações à população sobre a Pandemia
Pegar medicamentos ARV 
Transporte de produtos e medicamentos até a
residência dos usuários

Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e
Aids (RNP/SC)Nome

Ações desenvolvidas

Pessoas com HIV que não tem como buscar seus
medicamentos nós vamos na unidade pegamos e
levamos os medicamentos até a residência do
paciente.

Detalhamento das ações

Os critérios são por avaliação da necessidade.
Pessoas vivendo com HIV em situação de
vulnerabilidade, mas também suas famílias ou outros
em situação de dificuldades pela atual situação de
pandemia.

Não tem horário nem local definido, atendemos
conforme nossa disponibilidade.

Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Alimento não perecível

Recebe doações

Critérios de distribuição/doação e
público-alvo

Por ser uma entidade sem sede própria em SC e
não termos recursos financeiros, dependemos da
ajuda de voluntários para ajudar e palestras que
realizamos nas empresas para arrecadar alimentos,
roupas etc.

Outras necessidades da
organização

Endereço: Rua São Jorge, 33, Caminho Novo,
Palhoça/SC, CEP 88132-505 
Sérgio Hipólito
E-mail: sergiohipolito2016@gmail.com
Telefone: (48) 99685-3024
Mídias sociais:
Instagram: @rnpbrasilSeguir
Facebook: Sérgio Hipólito

Referências para contato

A RNP-SC realiza atividades através de seus núcleos
em Lages e região, Laguna e região, Palhoça e região,
Florianópolis e região. Somos voluntários cadastrados
na RNP/SC porém não realizamos cadastros de
prestação de serviços apenas relatórios nos encontros
regionais e nacional.

Outras informações relevantes
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Orientação sobre serviços públicos online
Informações à população sobre a Pandemia

Associação João Paulo II - Instituto Vilson GrohNome

Ações desenvolvidas

Realização de cadastro socioeconômico.Critérios de distribuição/doação

Família em situação de vulnerabilidade e risco social
da comunidade da Praia - Ponte do Imaruim/Palhoça.

Quinta-feira às 9h - os atendimentos acontecem
durante toda a semana.

Horários e locais de distribuição
/doação

Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Alimento não perecível
Frutas, verduras, e carnes

Recebe doações

Público-alvo

A entidade está realizando uma Campanha de
arrecadação a fim de garantir o funcionamento sem
cofinanciamento público durante o período da
pandemia http://bit.ly/ajudaAJPII

Outras necessidades da
organização

Endereço: R. João Gonçalves, 128, Ponte do Imaruim,
Palhoça/SC, CEP 88130-300
Aline Morais Gonçalves
E-mail: aline@ajp2.org.br 
Site/Blog: http://bit.ly/ajudaAJPII
Facebook: @associacaojoaopaulo
Perfil Instagram: Associação João Paulo II

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Doação de cobertores, enxoval de bebê, roupas e
calçados

Projeto 'Ser Sol' Comunidade Evangélica de
Confissão LuteranaNome

Ações desenvolvidas

Temos feito atendimento individual com agendamento
para proteção das famílias.

Detalhamento das ações

Toda família deve fazer o cadastro junto a
instituição.

Toda população que esteja em vulnerabilidadePúblico-alvo

Toda quarta-feira à tarde das 13h às 17h com
agendamento.

Horários e locais de distribuição/
doação

Rio do Sul

Critérios de distribuição /doação

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Dinheiro
Alimento não perecível

Recebe doações

Cadastro de voluntários.Realiza cadastro de prestação
de serviços

No momento temos recebidos muitas doações e
somos gratos por isso.

Outras necessidades da
organização

Endereço: R. Sumaré, Rio do Sul/SC, CEP 89160-000
Praça Getúlio Vargas, N.51, Budag, 89165-489 Rio do
Sul. SC
Cristina Rück Miguel
E-mail: celuterana@gmail.com
Telefone:(47) 3521-0948; WhatsApp: (47) 99727-1036
Mídias sociais:
Facebook: @Luterana Rio do Sul
Canal Youtube: Luterana Rio do Sul

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Informações à população sobre a Pandemia
Distribuição de roupas
Campanha de arrecadação de alimentos

ONG SOS Vida Sem FomeNome

Ações desenvolvidas

Famílias em situação de vulnerabilidade, emprego
informal, desempregados...

Critérios de distribuição/doação e
público-alvo

Sem horário definido e ocorre por meio de visita, como
também retirada na entidade.

Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Transporte/locomoção - gasolina
Dinheiro
Alimento não perecível
Cobertores, roupas...

Recebe doações

Endereço: Rua Marcos Gercem, N.1967, Rocio
Pequeno, CEP 89240-000 
São Francisco do Sul. SC
Sônia Maria Costa Rocha
E-mail: soniarocha@gmail.com
Telefone: (47) 98489-7778
Mídias sociais:
Facebook: @ong.sosvidasemfome

Referências para contato

São Francisco do Sul

Horários e locais de distribuição
/doação
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Distribuição de Alimentos: cesta básica

APAENome

Ações desenvolvidas

Entrega de cestas básicas para as famílias em
vulnerabilidade.

Detalhamento das ações

Famílias em vulnerabilidade. 
APAE, pais de alunos.

Os horários são aleatórios.Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
Alimento não perecível
Frutas e verduras
Cadeira de rodas
Material para manutenção predial 
Manutenção dos veículos
Ajuda para realizar os eventos anuais...

Recebe doações e necessidades
da entidade

Critérios de distribuição/doação e
público-alvo

Endereço: Rod. Olívio Nóbrega, 0, São Francisco do
Sul/SC, CEP 89240-000
Giovanna Prestel
E-mail: giprestel@hotmail.com
Telefone: (47) 99674-6643
Mídias sociais:
Facebook: Giovanna Prestel

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras
Complemento de aluguel
Aporte financeiro

Centro Espírita Recanto de Luz Francisco de
Assis - Casa de FranciscoNome

Ações desenvolvidas

Confecção de máscaras para doação e venda. Como
o dinheiro arrecado compramos cestas básicas e
materiais de higiene.

Detalhamento das ações

Através de relato dos voluntários, e visitas as casas.

A famílias atendidas no Centro Espírita e qualquer
pessoa que sabemos que necessite.

Público-alvo

Depende da demanda.Horários e locais de distribuição
/doação

São Joaquim

Critérios de distribuição/doação

Apoio de voluntários para as ações
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Dinheiro
Alimento não perecível
Também recebemos doações em alimentos e dinheiro
para auxílio financeiro

Recebe doações

Trabalhamos exclusivamente com doações. Tudo que
recebemos é bem-vindo

Endereço: R. Antenor Palma Velho, 128, Cohab II, São
Joaquim/SC, CEP 88600-000
Ana Maria Borges
E-mail: anambvet@hotmail.com
Telefone: (49) 99983-7506
Facebook: Casa de Francisco

Referências para contato

Outras necessidades da organização
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras

Ação Social Paroquial de CampinasNome

Ações desenvolvidas

Doação de cestas básicas para famílias cadastradas e
comunidade necessitada.

Detalhamento das ações

Idosos, acamados, desempregados, pessoas de baixa
renda.
Famílias em vulnerabilidade social.

Salão Paroquial Igreja Santo Antônio, Campinas, das
13:30 às 17:30.

Horários e locais de distribuição
/doação

Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de
costura)
Dinheiro
Alimento não perecível - cestas básicas
Carnes, leite, frango
Produtos de higiene e limpeza
Roupas de inverno, cobertores

Recebe doações

São José

Critérios de distribuição/doação e
público-alvo

Cadastro de voluntários.Outras necessidades organização

Endereço:  R. Irmãos Vieira, 4, Campinas, São
José/SC, CEP 88101-290
Cândida I. A. Hames
E-mail: asp@paroquiasantoantonio.net
Telefone: (48) 3241-3219

Referências para contato
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Ações de Solidariedade Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina – CBMSC e Associação de Bombeiros Comunitários

Transporte/locomoção
Informações à população sobre a Pandemia

Corpo de Bombeiros Militar de Santa CatarinaNome

Ações desenvolvidas 

Atendimento com a nossa ambulância e fiscalização 
nos estabelecimentos.

Detalhamento das ações

Repasse para o CRAS.Critérios de distribuição/doação

Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Alimento não perecível

Recebe doações

Endereço: R. Benjamin Constant, 444, Centro, Campo
Alegre/SC, CEP 89294-000
James Russell
E-mail: 9212cmt@cbm.sc.gov.br
Telefone: (47) 3647-0535
Mídias sociais 
Facebook: Corpo de Bombeiros
Militar Campo Alegre
Instagram: Corpo de Bombeiros Militar de Campo
Alegre

Referências para contato

Campo Alegre

PÁGINA |  83

PARTE II
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Informações à população sobre a Pandemia
Arrecadação de alimentos, produtos de higiene e
agasalhos

Corpo de Bombeiros Militar de Canoinhas – 9º
BBMNome

Ações desenvolvidas

Bombeiros militares, comunitários e civis em
parceria com instituições sociais do município de
Canoinhas realizaram a coleta de materiais nos bairros
de Canoinhas. Foram 4 dias percorrendo os bairros da
cidade. Nossa instituição coordenou a ação de
arrecadação de alimentos e produtos de higiene,
forneceu seus veículos, máscaras e luvas para as
equipes de profissionais e voluntários. Participaram
entidades como APAE, Rede Feminina de Combate
ao Câncer, Lions Clube, Rotary Clube, Grupo Amor
Exigente, Polícia Militar, Universidade do Contestado
dentre outras instituições. Foram arrecadadas 7
toneladas de alimentos os quais foram repassados
para a Secretaria de Assistência Social do município
fazer a distribuição de cerca de 300 cestas básicas aos
trabalhadores que perderam sua renda durante o
isolamento social e famílias em situação de
vulnerabilidade. A sede do Corpo de Bombeiros é
ponto de coleta dos alimentos e da campanha do
agasalho do Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina. O Corpo de Bombeiros participa da
campanha do agasalho promovida pelo Rotary Clube,
indo aos bairros com seus bombeiros militares e
comunitários e veículos.

Detalhamento das ações

A parceria foi com a secretaria municipal de
assistência social para que coordenasse a entrega
tanto das cestas básicas e os agasalhos, através dos
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.
As equipes dos CRAS já possuem o mapeamento das
famílias em situação de risco social.

Famílias em situação de vulnerabilidade social e
aquelas afetadas pelo isolamento social.

Público-alvo

Nos CRAS - Centro de Referência de Assistência
Social nos bairros Campo da Água Verde, Insdustrial I,
Piedade e na própria secretaria de assistência
social. No período do isolamento social mais intenso, a
distribuição é feita das 8:00 às 12:00 de segunda a
sexta.

Horários e locais de distribuição
/doação

Canoinhas

Critérios de distribuição/doação
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Apoio de voluntários para as ações
Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Alimento não perecível
Agasalhos

Recebe doações

Parceria com a Associação de Bombeiros
Comunitários de Canoinhas para arrecadar recursos
financeiros para aquisição de
equipamentos operacionais, de instrução, informática,
uniformes, dentre outros.

Endereço: R. Barão do Rio Branco, 440, Centro,
Canoinhas/SC, CEP 89460-000
Atila Medeiros Sarte
E-mail: 911log@cbm.sc.gov.br
Telefone: (47) 99227-1323
Facebook: @cbmsccanoinhas
Instagram: @cbmsc.9bbm

Referências para contato

Nossa missão institucional é preservar a vida, o
patrimônio e o meio ambiente. Nosso trabalho
possibilita o atendimento da sociedade frente as
diversas demandas, tais como atendimento pré-
hospitalar, de combate a incêndios, busca e
salvamento, ocorrências com produtos perigosos,
dentre outros. Desenvolvemos parcerias com a
educação, assistência social, saúde, segurança
pública e sociedade civil em busca de soluções
efetivas para prevenir os eventos de insegurança e
criminalidade, além de fomentar o comportamento
socialmente responsável. Possuímos cultura voltada
para a prevenção através de programas sociais como
Bombeiro Mirim, Golfinho, Bombeiro da Melhor Idade.
Além de participar de ações de ajuda humanitária.

Outras informações relevantes

Outras necessidades da organização
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Distribuição de Alimentos (tipo cesta básica)
Orientação sobre serviços públicos online
Campanha do agasalho

Corpo de Bombeiros Militar - CBMSCNome

Ações desenvolvidas

Somos um ponto de coleta de coleta de alimentos
de roupas e cobertores para distribuição na campanha
do agasalho e ao Grupo Águias do Bem, grupo
voluntário local.

Detalhamento das ações

Roupas e cobertores são enviados a Ação Social
Municipal, conforme cadastro com aquela instituição.
Os alimentos são coletados pelo Grupo Voluntário
Águias do Bem que faz a distribuição.

Pessoas com baixa renda, desempregados, em
situação de risco, moradores de rua.

Público-alvo

De acordo com o Grupo Águias do Bem (alimentos) e
Ação Social Municipal (roupas).

Horários e locais de distribuição
/doação

Mafra

Critérios de distribuição/doação

Máscaras (tecidos, linha, elástico, máquina de costura)
Roupas
Alimento não perecível

Recebe doações

Endereço: Avenida Prefeito Frederico Heyse, 111,
Centro/Baixada, Mafra/SC, CEP 89300-000
Maicon Éder Motelievicz
E-mail: 912cmt@cbm.sc.gov.br
Telefone: (47) 3647-0520
Mídias sociais: @CBMSCMafra

Referências para contato
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Informações à população sobre a Pandemia
Ponto de coleta de doações

Corpo de Bombeiros MilitarNome

Ações desenvolvidas

Na ação de arrecadação de donativos, somos ponto
de coleta de doações.

Detalhamento das ações

Recepção e encaminhamento ao centro de triagem.

População assistida pela Secretaria de Assistência
Social.

Público-alvo

Entre 8h e 18h.Horários e locais de distribuição
/doação

Major Vieira

Critérios de distribuição/doação

Apoio de voluntários para as ações.Recebe doações

Endereço: Rua Argemiro Borges, 727, Centro, Major
Vieira/SC, CEP: 89480-000
Édson Antocheski
E-mail: 9112cmt@cbm.sc.gov.br
Telefone: (47) 3627-4272
Mídias sociais:
Facebook: @cbmscmajorvieira 
Instagram: cbmsc.majorviera

Referências para contato
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Transporte/locomoção

Corpo de Bombeiros Militar – CBMSCNome

Ações desenvolvidas

Transporte de pessoas com problemas de saúde.Detalhamento das ações

Endereço: Absalão Carneiro, 95, Centro, Matos
Costa/SC, CEP 89420-000

Matos Costa

Referências para contato
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Transporte/locomoção
Fiscalização de estabelecimentos comerciais e
aglomerações em ambiente familiar

Corpo de Bombeiros Militar Catarinense
(CBMSC)Nome

Ações desenvolvidas

Por demanda geral da comunidade.Critérios de distribuição/doação e
público-alvo

Horários variados.

Endereço: Bento Gonçalves, S/N, Monte Castelo/SC,
CEP 89380-000
Sgt Staidel
E-mail: staidel@cbm.sc.gov.br
Telefone: (47) 99946-0701

Referências para contato

Monte Castelo

Horários e locais de distribuição
/doação



CATÁLOGO DAS AÇÕES COLETIVAS DE SOLIDARIEDADE PARA À POPULAÇÃO VULNERÁVEL EM RAZÃO DA PANDEMIA

PÁGINA |  90

Transporte/locomoção Orientação sobre serviços
públicos online
Informações à população sobre a Pandemia
Campanha do agasalho e alimentos
Detalhamento das ações
Recebemos doações de
alimentos e agasalhos

Corpo de Bombeiros Militar de PapanduvaNome

Ações desenvolvidas

Parceria com Secretaria de Assistência SocialCritérios de distribuição/doação

Horários de funcionamento dos CRAS - Centro
Regional de Assistência Social.

Apoio de voluntários para as ações
Alimento não perecível

Recebe doações

Papanduva

Horários e locais de distribuição
/doação

Endereço: Rua Jorge Lacerda, 2725, Papanduva/SC,
CEP 89370-000
Laércio Antonio Sphair
E-mail: 9122cmt@cbm.sc.gov.br
Telefone: (47) 3647-0516
Mídias sociais:
Facebook: @cbmsc.papanduva
Instagram: @cbmsc.papanduva2

Referências para contato



CATÁLOGO DAS AÇÕES COLETIVAS DE SOLIDARIEDADE PARA À POPULAÇÃO VULNERÁVEL EM RAZÃO DA PANDEMIA

PÁGINA |  91

Campanha do agasalho
Detalhamento das ações
Critérios de distribuição/doação
Pessoas vulneráveis

Corpo de Bombeiro Militar - CBMSCNome

Ações desenvolvidas

Parceria com Secretaria de Assistência SocialPúblico-alvo

Entrega única.

Roupas.Recebe doações

Rio Negrinho

Horários e locais de distribuição
/doação

Endereço: Rua Dr. Heládio Olsen Veiga, 108, Bela
Vista, Rio Negrinho/SC, CEP 89295-000
Tenente Ardigó
E-mail: 922cmt@cbm.sc.gov.br
Telefone: (47) 3647-0526
Facebook: /cbmsc.rionegrinho

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos: cesta básica
Distribuição de Material de higiene
Informações à população sobre a Pandemia

Corpo de Bombeiros Militar de São Bento do SulNome

Ações desenvolvidas

Arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de
limpeza, de higiene, de valores (a serem revertidos em
alimentos e produtos de higiene) para famílias em
situação de vulnerabilidade na cidade. 
Divulgação de protocolos e medidas de enfrentamento
à COVID-19.

Detalhamento das ações

Famílias cadastradas na Assistência Social municipal
e/ou após avaliação de Assistentes Sociais.

Em qualquer momento durante o dia.Horários e locais de distribuição
/doação

São Bento do Sul

Critérios de distribuição /doação e
público-alvo

Material de higiene pessoal
Produtos de limpeza
Alimento não perecível

Recebe doações

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 405, Centro, São
Bento do Sul/SC, CEP 89280-478

Referências para contato
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Orientação sobre serviços públicos online
Informações à população sobre a Pandemia
Campanha do agasalho

Corpo de Bombeiros Militar de Três BarrasNome

Ações desenvolvidas

Participação da campanha institucional de
arrecadação e distribuição de agasalho no município.

Detalhamento das ações

Em parceria com a Assistência Social.

População carente e baixa renda.Público-alvo

Três Barras

Critérios de distribuição/doação

Horário comercial, distribuição nos endereços
residenciais dos destinatários.

Horários e locais de distribuição
/doação

Vestuário.Recebe doações

Endereço: Av. Rigesa, 1266, João Paulo II, Três
Barras/SC, CEP 89490-000
Subtenente William Carlos
E-mail: 9113cmt@cbm.sc.gov.br
Telefone: (47) 3627-4040
Mídias sociais:
Facebook: @cbmsc.tresbarras
Instagram: @cbmsc.tresbarras

Segurança, prevenção, saúde, auxílio, solidariedade.Outras informações

Referências para contato
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Outras Ações de Solidariedade

Live com a dupla sertaneja da cidade "Taroba e
Rodiel", em prol ao Hospital e Maternidade Nossa
Senhora da Conceição de Angelina.

Evento Taroba e Rodiel em prol ao Hospital e
Maternidade Nossa Senhora da ConceiçãoNome

Ações desenvolvidas 

Todos para o Hospital.Critérios de distribuição/doação

Evento aberto – doações vinculadas as necessidade e
critérios do hospital.

Público-alvo

Todas entregas estão sendo direta no hospital.Horários e locais de distribuição
/doação

Foi uma Live realizada.Recebem doações para desenvolver
suas ações de solidariedade? 

Angelina
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Necessidade financeira do hospital para adquirir
alimentos, produtos e outros.

Necessidades da organização

Endereço: R. Ivo Reis Montenegro, Angelina/SC, CEP
88460-000
Rhuan Daniel Serafin 
E-mail: rhuands@gmail.com
Telefone: (48) 99642-1078
Mídias sociais:
Facebook: facebook.com/tarobaerodiel
Instagram: @tarobaerodiel
Canal Youtube: Taroba e Rodiel

Referências para contato

A transmissão foi feita Rhuan Serafin, atleta
profissional de futebol. A dupla não é profissional, ou
seja, foi trabalho voluntário e aprendemos a fazer uma
live "profissional". Tivemos um sucesso inesperado.

Outras informações relevantes

PARTE III



CATÁLOGO DAS AÇÕES COLETIVAS DE SOLIDARIEDADE PARA À POPULAÇÃO VULNERÁVEL EM RAZÃO DA PANDEMIA

PÁGINA |  95

Aporte financeiro.

Ação Individual - Vaquinha Online em prol do
Hospital Santa Cruz de CanoinhasNome

Ações desenvolvidas

Vaquinha virtual para que a população de Canoinhas e
região pude contribuir com o Hospital Santa Cruz, a fim
de adquirir ventiladores mecânicos e EPIs para auxiliar
no combate ao Covid-19. Foi arrecadado R$
90.673,35, líquido (descontadas as taxas do site
utilizado) o Hospital recebeu R$ 84.290,25 um
verdadeiro sucesso, pura demonstração de
solidariedade do nosso povo!

Detalhamento das ações - ação
encerrada

Às doações foram realizadas em dinheiro e
repassadas diretamente ao Hospital Santa Cruz.

Hospital Santa Cruz de Canoinhas para aquisição
de ventilador mecânico e Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs).

Público-alvo

Canoinhas

Critérios de distribuição/doação

Dinheiro.Recebe doações

Não represento nenhuma entidade, a ideia de criar a
vaquinha e estimular a contribuição surgiu vendo a
carência do Hospital e ao mesmo tempo preocupação
com o bem estar da população e dos trabalhadores
da linha de frente COVID-19.

Outras necessidades da
organização

Endereço: R. Ivo Reis Montenegro, Angelina/SC, CEP
88460-000
Juliana Maciel
Email: juliianamaciel@hotmail.com
Telefone: (47) 98888-0466
Mídias sociais:
Site/Blog: link da vaquinha virtual:
http://vaka.me/951162
Facebook: Macieelju
Perfil Instagram: @macieelju

Referências para contato
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Distribuição de Alimentos (tipo cesta básica)
Distribuição de Material de higiene
Distribuição de Máscaras

Ação Individual Nome

Ações desenvolvidas

Eventualmente recolho dinheiro com vizinhos e
colegas e compro as necessidades que tenho
informação. Ajudamos alguns asilos, lar de crianças e
pessoas que sabemos que estão necessitadas como
recente uma moça que teve a casa queimada.

Detalhamento das ações 

Necessidade do lugar. Fico sabendo e tentamos
ajudar.

Asilos (já levamos cestas e material de higiene e
máscaras face shields para o Cantinho dos Idosos
Ratones, Serte, Irmão Joaquim) e comida no Lar
Recanto do Carinho.

Público-alvo

Florianópolis

Critérios de distribuição/doação

Não tem.Horários e locais de distribuição
/doação

Apoio de voluntários para as ações
É uma ação totalmente voluntária e pequena

Recebe doações

Endereço: Av.Trompowsky, N.373, Centro, 88025-300.
Florianópolis. SC
Ana Marcia Werneck
E-mail: amwerneck@hotmail.com
Telefone: (48) 99949-8699
Mídias sociais: sem informação

Referências para contato

Sou médica e gosto de ajudar os mais necessitados.
Mas preciso estar sempre pedindo ajuda aos vizinhos
e colegas quando penso em uma ação a ser realizada.
Sempre tenho apoio, mas tento não pedir toda hora.
Por isso é bem limitada.

Outras informações relevantes
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Responsável pela diagramação do material
Thaise Silveira Martins de Oliveira

thaise.smo@gmail.com


