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1   INTRODUÇÃO 

 
Entendendo que as pessoas têm condições desiguais de sobrevivência e que por isso muitas 

delas carecem do necessário, a Campanha Natal Solidário do SINDALESC e da AFALESC surgiu da 

consciência do servidor público do legislativo de ajudar os que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social. Visou arrecadar fundos tanto para a compra de brinquedos quanto para a de 

alimentos na época de Natal. As doações foram destinadas a entidades que já haviam participado 

da Campanha Juntos somos mais fortes, que arrecadou alimentos, material de higiene e EPIs para 

as pessoas com maior vulnerabilidade social.  

 
 

2   JUSTIFICATIVA 

 
O Natal é a época do ano em que estamos mais propensos a nos relacionar com as pessoas 

de maneira mais afetuosa. Mais do que comprar presentes para familiares e amigos e promover 
encontros em torno de mesas fartas, é importante nos lembrarmos de quem não tem as mesmas 
condições e depende do apoio de outros. Pensando assim, deixamos essa festividade ainda mais 
completa e significativa para quem precisa. Nesse sentido, esta campanha se justifica, pois teve o 
intuito de proporcionar um Natal mais feliz para as famílias e crianças das comunidades com maior 
vulnerabilidade social. O SINDALESC e a AFALESC, além dos servidores do Parlamento Catarinense, 
arrecadaram valores que foram revertidos em brinquedos, alimentos e materiais de higiene. 
 
 

3   OBJETIVO 

 

Realizar campanha de arrecadação de fundos por meio de contribuição deste sindicato e da 

AFALESC para levar brinquedos e alimentos para crianças e famílias de comunidades carentes da 

Grande Florianópolis. 
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4   ARRECADAÇÃO FINANCEIRA  

 

4.1 Arrecadação 

 
A contribuição financeira das entidades SINDALESC e AFALESC foi decidida e aprovada por 

unanimidade em reunião da diretoria. Cada entidade contribui com R$ 10.000,00, totalizando R$ 

20.000,00. 

 

5 ARRECADAÇÃO FINANCEIRA TOTAL  

 

CONTRIBUINTES QTD VALOR 

SINDALESC  - R$        10.000,00 

AFALESC - R$        10.000,00 

Total R$        20.000,00 

 

5.1 Distribuição do valor arrecadado 

 

DESTINO VALOR 

Brinquedos R$ 10.000,00 

Alimentos R$ 10.000,00 

Total R$ 20.000,00 

          

5.1.1 Distribuição  

 

Entidades  Brinquedos Cestas Básicas 

1 - Comunidades Norte da Ilha 200 unidades 22 unidades 

2 - Creche Monte Moriat  70 unidades 44 unidades 

3 - ALS 196 unidades 22 unidades 

4 - ACAM 214 unidades 19 unidades 

5 - AACUEVA 150 unidades 30 unidades 

6 - MAP   54 unidades  

Total 830 unidades 191 unidades 

 
 

5.1.2 Distribuição detalhada de brinquedos e alimentos: 

 

Resumo por itens QTD/Peso 

Brinquedos diversos 830 unidades 

Cestas básicas  191 unidades / 1.900 quilos 
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6 BENEFICIADOS  
 

Entidades 

1 - Comunidade Norte da Ilha (Papaquara, Siri e Morro do Mosquito) 

2 – Creche Monte Moriat - Associação de Pais e Amigos do Loteamento Los 
Angeles  

3 – ALS -  Associação Laura dos Santos 

4 – ACAM - Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do 
Morro do Mocotó  

5 - AACUEVA - Associação de Arte, Cultura e Esporte Vivendo e Aprendendo 

6 - MAP – Mãos que Acolhem e Partilham 

 

 

 

 

Figura 1 – foto divulgação campanha. 
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Figura 2 – foto do total de arrecadações cestas básicas. 

 
 

 
Figura 3 – foto do total de arrecadações brinquedos. 

 
 

 
Fonte: acervo Sindalesc. Foto: equipe Sindalesc. 
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6.1 Comunidade do Norte da Ilha  
Comunidades: Papaquara, Siri e Morro do Mosquito 
Localização: Norte da Ilha/Ingleses 
Responsável: Maria das Neves Linhares Prujansky 
Informações: Liderança solo desde 1999 – 20 anos 
Público: 700 famílias em estado de vulnerabilidade social 
Arrecadação: 200 brinquedos e 22 cestas básicas 
Data entregas: 15/12/2021 
Registro visual: SINDALESC 
 

 

 

 

 
Figura 4 – Entrega da doação a Maria das Neves Linhares Prujansky, representante da Comunidade Norte da Ilha, 

pelo presidente do SINDALESC, Alexandre Melo, e pelo presidente da AFALESC, Valter Euclides Damasco. 

 
Fonte: acervo SINDALESC. Foto: equipe SINDALESC. 

 
 
 

6.2 Associação de Pais e Amigos do Loteamento Los Angeles - Creche Monte Moriat  
CNPJ: 06.200.540/0001-03 
Localização: Rua Manoel Inácio Pereira, 246 - Loteamento Los Angeles, Forquilhas – CEP: 88107-546  
Responsável: Eva Geni dos Santos 
Informações: A Creche Monte Moriat foi fundada em 2 de setembro de 2002, com o objetivo de cuidar e dar 
assistência às crianças em situação de vulnerabilidade social (as mães e os pais trabalham e não têm onde 
deixar seus filhos). Até 19 de março de 2020, atendia 72 crianças em período integral e meio período, 
fornecendo 4 (quatro) refeições diárias, (café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar).  
Público: 47 famílias e uma média de 150 pessoas.  
Arrecadação: 70 brinquedos e 44 cestas básicas  
Data doação: 15/12/2021 
Registro visual: SINDALESC 
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Figura 5 – Entrega da doação ao Rubenvaldo da Silva, representante da Creche Monte Moriat, 
pelo presidente do SINDALESC, Alexandre Melo, e pelo presidente da AFALESC, Valter Euclides Damasco. 

 
Fonte: acervo SINDALESC. Foto: equipe SINDALESC. 

 
 
 
 
 

6.3 Associação Laura Santos (ALS) 
Localização Rua Pascoal Mazili, 800 - Frei Damião (Brejaru), Palhoça – CEP: 88133-600 
Responsável: Laura Maria dos Santos 
Informações: O objetivo da associação é promover e defender os direitos sociais, especialmente as Políticas 
Públicas. Foi fundada em 27 de outubro de 2004 por técnicos e moradores, com a finalidade de atender 
crianças e adolescentes das comunidades do Brejaru e Frei Damião, pois a realidade exigia de imediato uma 
intervenção na população infanto-juvenil, em razão da vulnerabilidade social. 
Público: Atualmente, a Associação Pró-Brejaru atende diretamente 180 crianças e adolescentes no 
contraturno escolar, conjugando educação e assistência social. Indiretamente, são atendidas 146 famílias, 
totalizando, aproximadamente, 350 pessoas por mês, ou seja, 3.500 pessoas por ano. 
Arrecadação 196 brinquedos e 22 cestas básicas. 
Data doação: 15/12/2021  
Registro visual: SINDALESC 
 
 



 8 

 
 

Figura 6 - Entrega da doação a Deisi Seemann, representante da Associação Laura Santos, 
pelo presidente do SINDALESC, Alexandre Melo, e pelo presidente da AFALESC, Valter Euclides Damasco. 

 
Fonte: acervo SINDALESC. Foto: equipe SINDALESC. 

 

6.4 Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó 

(Acam) 
CNPJ: 00.924.300/0001-67 
Localização: Rua 13 de Maio, 149 - Fundos 43 - Centro, Florianópolis – CEP: 88020-231  
Responsável: Juliana Cardozo de Elesbão 
Informações: Reflexo de um trabalho de base iniciado na década de 1980, a ACAM surgiu da necessidade 
urgente de organizar e ocupar as crianças e os jovens no contraturno escolar com atividades educativas, de 
reforço no ensino, esportivas, artísticas e de lazer. A fundadora da Casa da Criança e do Adolescente, a irmã 
Hedwiges Hofer, esteve à frente da organização e do planejamento para que a entidade tivesse uma sede 
própria e sistematizasse ações de auxílio e enfrentamento das reais necessidades da comunidade. 
Legalmente constituída em 21 de julho de 1995, passou a promover um trabalho de cunho social e educativo 
às crianças e aos adolescentes, de caráter continuado, na direção de fortalecer a função protetiva das 
famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promovendo seu acesso e usufruto de direitos e contribuindo 
na melhoria da sua qualidade de vida. A Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro 
do Mocotó (Acam) é uma Organização Não Governamental (ONG) que desenvolve ações educativas e 
socioassistenciais a crianças e adolescentes em uma região empobrecida de Florianópolis, Santa Catarina. 
Está localizada no Morro do Mocotó, um dos bolsões de pobreza existentes na cidade, no complexo do 
Maciço do Morro da Cruz, bairro Prainha. É instituição integrante do Instituto Padre Vilson Groh. Tem como 
objetivo a defesa e a garantia de direitos de crianças e adolescentes do Morro do Mocotó; propiciar a eles 
condições para participar do processo de aprendizagem, cultivando valores humanos e promovendo a busca 
do bem comum, da verdade, do desenvolvimento da criatividade, da liberdade e responsabilidade. 
Público: A Acam direciona suas ações e reflexões para as crianças e adolescentes, moradores do Morro do 
Mocotó, em situação de vulnerabilidade e risco social, empobrecidos do ponto de vista socioeconômico, a 
quem, de modo geral, têm sido negadas as oportunidades de desenvolver o seu potencial em consequência 
do processo de exclusão social. A faixa etária do atendimento é dos seis aos dezessete anos, tendo como 
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critério de participação estarem frequentando a escola regular. Atualmente, a ACAM atende 
aproximadamente 187 crianças e adolescentes. 
Site: https://acammocoto.org.br/ 
Arrecadação: 214 brinquedos e 19 cestas básicas. 
Data doação: 15/12/2021 
Registro visual: SINDALESC 

 

Figura 7 - Entrega da doação a Juliana Cardozo de Elesbão e a Marcos Cabral Borges, representante da Acam, 
pelo presidente do SINDALESC, Alexandre Melo, e pelo presidente da AFALESC, Valter Euclides Damasco. 

 
Fonte: acervo SINDALESC. Foto: equipe SINDALESC. 

 

 

6.5 AACUEVA Associação de Arte, Cultura e Esporte Vivendo e Aprendendo 
Localização Rua Maria Luiza França s/n - Capoeiras, Florianópolis/SC. CEP: 88070-226 
Responsável: Samuel de Quadros 
Informações: Fundada em 13 de dezembro de 2017, o projeto social Vivendo e Aprendendo tem o objetivo 
através do esporte, da arte, da cultura e da sustentabilidade criar um mecanismo de educação por meio do 
qual as crianças e os adolescentes possam criar outra realidade, diminuindo o índice de violência. 
Público: 130 crianças e adolescentes 
Arrecadação: 150 brinquedos e 30 cestas básicas 
Data doação: 15/12/2021 
Registro visual: SINDALESC 
 

https://acammocoto.org.br/
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Figura 8 - Entrega da doação a Samuel de Quadros, representante da Accueva, 
pelo presidente do SINDALESC, Alexandre Melo, e pelo presidente da AFALESC, Valter Euclides Damasco. 

 
Fonte: acervo SINDALESC. Foto: equipe SINDALESC. 

 
 

 
 

6.6  MAP Projeto Mãos que Acolhem e Partilham 
Localização Norte da Ilha 
Responsável: Luiz Carlos Silva Vieira 
Informações: Grupo de voluntários que auxilia pessoas em estado de vulnerabilidade social 
Público: Moradores de rua 
Arrecadação:  54 cestas básicas 
Data doação: 15/12/2021  
Registro visual: Sindalesc 
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Figura 9 - Entrega da doação a Dolores Madalena Klein, representante da MAP, 

pelo presidente do SINDALESC, Alexandre Melo, e pelo presidente da AFALESC, Valter Euclides Damasco. 

 

 
Fonte: acervo SINDALESC. Foto: equipe SINDALESC. 

 

 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em épocas ditas normais a vida de muitas pessoas já costuma ser bastante complicada. Em 

tempos de crise como esta que a pandemia provocou, isso é ainda mais evidente. O que se viu foi 

um aumento nos níveis de pobreza, sem precedentes nas últimas décadas. Desse modo, em um país 

que não investe em políticas públicas e em educação como deveria, as desigualdades nas suas mais 

variadas formas afetam principalmente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social 

e econômica. Por isso, dar um pouco mais de alegria e ajudar com o necessário para a subsistência 

de algumas comunidades foi o intuito da Campanha de Natal 2021 do SINDALESC e da AFALESC. 

Assim, por meio de campanhas como esta percebemos que é possível ajudar a transformar 

a realidade das pessoas beneficiadas. Nesse sentido, e mais do que nunca, tais ações devem ser 

efetivas e contínuas. Quer dizer, precisam ser realizadas com regularidade, e não somente em datas 

festivas como esta.  

Mas o fato é que, se nos comprometermos todos com um bem comum, os impactos são 

muito maiores do que imaginamos e podem servir para quebrar o ciclo da pobreza e abrir as portas 

para o avanço econômico e social. 

 
 


