
 

 

 

 

 

Unidade: Frigorífico Aurora Maravilha 

 

Inauguração da Unidade: 26 de Fevereiro de 1988 

 

Número de empregados: 1.568 

 

Número de Voluntários (fichas de inscrição): 178 

Percentual de Voluntários (fichas de inscrição): 11,35% 

 

Número total de Voluntários envolvidos nas ações: 703 

Percentual total de Voluntários envolvidos nas ações: 44,83% 

 

Número de Voluntários externos envolvidos nas ações (não empregados): 

293 

 
Endereço: BR 282, KM 610, Bairro Industrial, Maravilha – Santa Catarina. 
 
 
Responsável pelo Projeto: Zonaira Mirceia Adam Nardino 

Setor: Controladoria 

Telefone: 49 3664 6346 

E-mail: zonaira@auroraalimentos.com.br 

 

 



FOTO UNIDADE 10 – FAMH – MARAVILHA/SC 

 

 

 

 

 

 

COMITÊ AMIGO ENERGIA FAMH 

Alberto Ferreira Schmidt 

Claudia Regner 

Cleidi Karine Wisniewski 

Daiane Pessini Ticiani 

Eduardo Enderli Bodanese 

Franciely Aparecida Trindade Moraes 

Marciane Sakrezenski 

Pâmela Sangali 

Paula Roberta dos Santos 

Vonei Antônio Rossini 

Zonaira Mirceia Adam Nardino 



 

 

 

 

COMITÊ DA COMUNICAÇÃO FAMH 

Alberto Ferreira Schmidt 

Ana Paula Steffler 

Camila Fries 

Celso Luiz Dalmagro 

Claudia Regner 

Cleidi Karine Wisniewski 

Daiane Pessini Ticiani 

Daniela Bedin 

Dirceu Cerbaro 

Elson Batista Halmenschlager 

Fabio Julio Pandolfo 

Franciely Aparecida Trindade Moraes 

Júlio Dallabrida 

Paula Roberta dos Santos 

Renan Gasperin Bertochi 

Rodrigo Gnoatto 

Silvania de Moura Ferreira 

Vanessa C. da Silva Stein 

Volnei Antônio Rossini 

Zonaira Mirceia Adam Nardino 

 

 

 

 

 

 



PROJETO AMIGO ENERGIA FAMH – DESTAQUE 2018 

 

“COOPERAR PARA TRANSFORMAR” 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto “Cooperar Para Transformar” une, em um único trabalho, dois 

aspectos relevantes para a unidade de Maravilha, que é o programa de 

desenvolvimento dos gestores e o programa de voluntariado do Amigo Energia, 

pois sabe-se que através do trabalho voluntário os gestores tem a oportunidade 

de desenvolver competências como a comunicação, liderança, trabalho em 

equipe, criatividade e a capacidade de lidar com situações de mudança e 

adversas, além de possibilitar a descoberta de novas aptidões e promover a 

integração das equipes de trabalho em prol de um objetivo comum. 

O projeto foi pensado de forma que a Aurora, por ser uma cooperativa 

referência no município, pudesse envolver as demais cooperativas de 

Maravilha na prática do trabalho voluntário na comunidade, pois através desse 

movimento oportuniza-se o engajamento e desenvolvimento das pessoas, 

transformando realidades e contribuindo para uma sociedade melhor, o que vai 

ao encontro de um dos princípios do cooperativismo que é a atuação e o 

compromisso pela comunidade. 

Este também busca aproximar os gestores da unidade FAMH à 

comunidade, com o intuito de buscar o desenvolvimento pessoal e profissional, 

possibilitando a eles networking, troca de conhecimentos e a criação de novos 

vínculos com empregados de outras cooperativas e demais pessoas 

envolvidas. 

A ideia do projeto surgiu com o intuito de dar continuidade à 

disseminação do trabalho voluntário, porém, com o propósito de levar essa 

prática para um público diferente, visto que o trabalho com o público escolar 

vinha sendo realizado desde 2015, nos municípios de onde são oriundos 

empregados da unidade. Esta nova configuração, além de beneficiar 

indiretamente os empregados que residem no município de Maravilha, que 

correspondem a 61,03% do quadro atual, também oportunizou aos gestores da 

unidade FAMH conhecer e trabalhar com um público diferente do qual já estava 



habituado e desenvolver o trabalho de voluntariado com empregados de outras 

cooperativas, encarando um novo desafio, uma vez que, para algumas destas 

cooperativas, esta foi a primeira experiência com o trabalho voluntário. 

A unidade de Maravilha entrou em contato com as cooperativas do 

município em busca de parceria para o desenvolvimento do projeto e cinco 

destas compraram a ideia e aceitaram o desafio, são elas: Auriverde, 

Coocatrans, Cresol, Sicoob e Sicredi. 

E assim nasceu o projeto, onde o grupo de gestores da unidade FAMH 

levou os exemplos das ações realizadas pela Aurora Alimentos e Fundação 

Aury Luiz Bodanese, por meio de uma sensibilização e posteriormente a esta 

etapa buscaram juntos desenvolver projetos de ações sociais, mostrando a 

força da cooperação para a sociedade e que Cooperar Transforma. 

O projeto atingiu todos os objetivos propostos e contribuiu para o 

fortalecimento e a prática dos princípios do cooperativismo. Além de darmos 

continuidade aos projetos de voluntariado que já vinham sendo realizados pela 

unidade, foi possível despertar em outras cinco cooperativas a importância do 

compromisso social, bem como a promoção de seis programas da FALB, 

sendo eles: Amigo Energia, Atitude Agora, Eco Cooperação, Roda de Leitura, 

Vivendo Saúde e Família é Tudo.  

Neste projeto foram mais de 2.800 pessoas beneficiadas com o 

envolvimento de 183 voluntários da unidade e outros 293 voluntários externos, 

incluindo cooperativas parceiras e pessoas da comunidade em geral que se 

sensibilizaram com as ações realizadas no município de Maravilha. Atuam na 

empresa, 957 empregados residentes em Maravilha, que foram beneficiados 

direta ou indiretamente com as ações realizadas. 

Em síntese, o projeto estimulou as cooperativas parceiras e demais 

pessoas envolvidas a olharem para a sociedade e incitou estas para o 

exercício da cidadania, tomando consciência de que direitos e deveres estão 

interligados.   

 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO 

 

O principal objetivo do projeto foi instigar nas cooperativas parceiras do 

município de  Maravilha, o olhar para a responsabilidade social por meio do 



trabalho voluntário, oportunizando o engajamento, o desenvolvimento das 

pessoas e a atuação na comunidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para atender o objetivo geral, foram elencados alguns objetivos 

específicos: 

1-  Promover os programas da Fundação Aury Luiz Bodanese; 

2- Aproximar os gestores da Unidade Famh à comunidade local; 

3- Possibilitar a troca de conhecimento entre gestores da Aurora e 

empregados das cooperativas parceiras do projeto,  desenvolvendo habilidades 

e competências ao possibilitar o desenvolvimento dos trabalhos em um novo 

contexto; 

4- Praticar e divulgar os princípios do cooperativismo e do voluntariado 

na comunidade envolvida; 

5- Possibilitar melhorias para a comunidade com as ações voluntárias 

que foram desenvolvidas. 

6- Estreitar os laços entre as cooperativas do município de Maravilha 

promovendo a intercooperação; 

7- Despertar nos empregados das cooperativas parceiras do projeto a 

prática do trabalho voluntário; 

8- Desenvolver os gestores e demais envolvidos, para que se percebam 

e atuem como agentes de transformação. 

 

ETAPAS DO PROJETO 

  

 O projeto iniciou em Março/2018 e encerrou em Agosto/2018, e foi 

subdividido em quatro etapas, conforme descrito abaixo: 



Na primeira etapa reuniram-se os representantes das cooperativas 

parceiras juntamente com os gestores da unidade FAMH em uma 

sensibilização realizada pela presidente da FALB na unidade, com o intuito de 

enfatizar a importância do trabalho voluntário no meio corporativo. Além da 

sensibilização aconteceu a apresentação dos grupos, onde cada grupo contou 

com um padrinho, que foram os Supervisores das áreas, bem como com uma 

facilitadora, que era responsável em reunir as informações e disseminar ao 

grupo, bem como organizar os encontros. Ainda neste momento, foi 

apresentado aos grupos, quem seriam as cooperativas parceiras. 

 

- Apresentação dos grupos aos gestores, após sorteio: 

Grupo 1 

(Coocatrans) 

Grupo 2 

(Auriverde) 

Grupo 3 

(Cresol) 

Grupo 4 

(Sicoob) 

Grupo 5 

(Sicredi) 

Julio 

(Supervisor) 

Renan 

(Supervisor) 

Alberto 

(Supervisor) 

Rosângela 

(Supervisor) 

Celso 

(Supervisor) 

Claudia 

(facilitadora) 

Zonaira 

(facilitadora) 

Franciely/Fabiane 

(facilitadora) 

Paula 

(facilitadora) 

Vanessa 

(facilitadora) 

Fernanda W. 

(Fisioterapeuta) 

Elson 

(Enc. Produção) 

Everton 

(Enc. Produção) 

Maide 

(Anal. Cargas) 

Renato C. 

(Ass. Técnico) 

Silvia 

(Anal. 

Produtividade) 

Sadi 

(Enc. Produção) 

Angenor 

(Enc. Manutenção) 

Paulo 

(Enc. Utilidades) 

Daiane 

(Nutricionista) 

Renato H. 

(Enc. 

Higienização) 

Neuri 

(Enc. Produção) 

Graziela 

(Enc. Produção) 

Cesar 

(Enc. Produção) 

Clarice 

(Enc. Controle 

Qualidade) 

Rodrigo 

(Eng. Segurança 

Trabalho) 

Paula S. 

(Ass. Técnico) 

Vantuir 

(Enc. Produção) 

Maicon 

(Enc. Produção) 

Amarildo 

(Enc. 

Manutenção) 

Maurício 

(Enc. 

Manutenção) 

Angelica 

(Enc. Logística 

Primária) 

Rubia 

(Enc. Controle 

Qualidade) 

Eduardo 

(Ass. Técnico) 

Gilmar K. 

(Enc. Produção) 

Vanderlei 

(Enc. Produção) 

Volnei 

(Enc. Gestão 

Ambiental) 

Gilmar B. 

(Enc. Produção) 

Silvania 

(Enc. Controle 

Materiais) 

Jader 

(Anal. 

Produtividade) 

 



- Apresentação do cronograma do projeto: 

O quê? Quem? 
Até 

quando? 

Sensibilizar quanto ao voluntariado e a 

importância das empresas estarem 

inseridas na comunidade. 

Isabel C. T. Machado 18/04/2018 

Disseminar o trabalho de voluntariado nas 

cooperativas. 
Gestores 18/05/2018 

Reunião de organização das ações. Gestores 10/06/2018 

Reunião de organização das ações. Gestores 30/06/2018 

Realização das Ações Gestores 15/08/2018 

Workshop 

Gestores, Cooperativas parceiras e 

comunidade em geral 23/08/2018 

 

 

 

Na segunda etapa cada grupo de gestores da Aurora se reuniu com os 

empregados das cooperativas a fim de disseminar o trabalho voluntário para 

estes, em local definido pela própria cooperativa. Neste dia, além da 

sensibilização aos empregados das cooperativas, os grupos realizaram um 

brainstorming, reunindo possíveis ações e objetivos que cada grupo se propôs 

a trabalhar.   



A terceira etapa foi realizada por cada um dos grupos, de acordo com o 

planejamento e execução das ações propostas. Cada grupo reuniu-se o 

número de vezes que considerou necessária, tendo em vista que nestes 

encontros aconteciam desde o planejamento até a conclusão do projeto. No 

item anexos, consta o detalhamento e registro dos encontros.  

Na quarta etapa foi realizado um Workshop com o intuito de divulgar e 

valorizar os trabalhos voluntários realizados pelos gestores da Aurora e 

cooperativas parceiras, ao longo do ano, através do projeto Cooperar para 

Transformar. O evento contou com a participação da FALB, clubes de serviço, 

empregados das cooperativas, além de empresários e lideranças municipais, e 

buscou, com as apresentações dos trabalhos realizados, possibilitar que os 

grupos conhecessem todos os trabalhos e despertar na comunidade a 

importância do envolvimento e do comprometimento com as causas sociais, 

além de agradecer as pessoas que contribuíram de alguma forma com o 

projeto. Nesta oportunidade a Aurora entregou às cooperativas parceiras um 

certificado de agradecimento e reconhecimento pela participação no projeto. 

 



 

 

 

Instituição 

Local Necessidade Encontrada Necessidade Atendida 

CEI Proinfância Criança 

Sorriso 

 

Salas de aula com a 

pintura gasta e com um 

aspecto feio. 

Foram pintadas todas as 

salas de aula do CEI. 

CEI Proinfância Criança 

Sorriso 

 

Muros, áreas de sol e 

brinquedos externos muito 

sujos. 

Foi lavado todo o muro da 

escola, bem como as 

áreas de sol das crianças 

e os brinquedos da área 

externa. 

CEI Proinfância Criança 

Sorriso 

Parque tinha pouca areia. Foi reposta e espalhada a 

areia no parque. 

CEI Proinfância Criança 

Sorriso 

 

Cercado dos bebês é 

coberto por um carpete e 

ao redor deste havia 

pedaços de papelão para 

que as crianças não 

entrassem em contato com 

a terra dessa área. 

Foi feito um concreto no 

contorno da área, para 

eliminar o papelão e 

lavado o carpete. Foi 

colocada areia e uma lona 

antes de colocar o carpete, 

para que não tenha tanta 

umidade para os bebês. 

 

CEI Proinfância Criança 

Sorriso 

 

Vazamento de água da 

chuva no coberto. 

Foi feita a vedação nos 

toldos onde descia a água 

da chuva. 



CEI Proinfância Criança 

Sorriso 

 

Lâmpadas queimadas. Foram trocadas todas as 

lâmpadas queimadas da 

creche. 

CEI Proinfância Criança 

Sorriso 

 

Canaletas sujas, quando 

chovia a água não 

escoava e acabava 

entrando nas salas. 

Foram limpas todas as 

canaletas para 

escoamento da água. 

CEI Proinfância Criança 

Sorriso 

 

A horta estava 

abandonada e contava 

apenas com chá de 

hortelã, utilizado para as 

crianças. 

Foi revitalizada a horta, 

com plantio de diversos 

chás e também temperos. 

CEI Proinfância Criança 

Sorriso 

 

Entulhos e terra ao lado da 

caixa de água. 

Foram retirados os 

entulhos e feito um 

pequeno canteiro de 

flores. 

Rede de Ensino de 

Maravilha-SC 

Falta destino correto 

materiais recicláveis. 

Coleta e distribuição 

correta.  

Centro de Atendimento 

Múltiplo Uso. 

Falta de uma horta para 

auxiliar os programas e 

beneficiar a população.  

Construção da Horta 

Comunitária Sustentável 

Rio Iracema Quantidade de lixo 

acumulado nas margens 

do Rio 

Limpeza do Rio Iracema. 

 

Casa de Apoio Falta de materiais como 

cobertores, lençóis, 

travesseiros.  

Doação dos materiais.  

Comunidade em geral Falta de orientações sobre 

destino correto do lixo.  

Orientar população 

Ribeirinha 

Linha Nova Brasília – 

Maravilha/SC 

Sanitários deteriorados Construção de novos 

sanitários 

APAE - Associação de 

Pais e Amigos dos 

Excepcionais 

Dificuldade em arrecadar 

recursos financeiros para 

manutenção da escola. 

Doação de 4,500,00 reais 

arrecadado por meio da 

feijoada beneficiente; 

Arrecadação de óleo de 

cozinha usado, para 

comercialização do mesmo 

para empresa de 

reciclagem, também como 

forma de arrecadação de 

recursos financeiros. 



Centro de Educação 

Infantil Êrica Maldaner 

Falta de espaço físico para 

armazenar livros e 

brinquedos; 

Confecção de um armário 

móvel, para transporte e 

armazenamento de livros e 

brinquedos; 

Centro de Educação 

Infantil Êrica Maldaner 

Livros e brinquedos 

pedagógicos insuficientes 

para as demandas diárias; 

Doação de 323 livros, 163 

brinquedos (entre novos e 

usados) e R$ 520,00 valor 

em dinheiro. 

 

 

Cronograma de Ações 

AÇÃO Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

Início do Projeto X        

Sensibilização Cooperativa Auriverde X        

Doação de produtos de limpeza CEI Proinfância  X       

Melhorias e limpezas realizadas CEI Proinfância  X       

Conversa sobre Abuso Infantil CEI Proinfância   X      

Pintura das salas CEI Proinfância   X X     

Sensibilização e lançamento do projeto ao quadro 

de empregados da Coocatrans de Maravilha 

 X       

Realização de recolhimento de materiais recicláveis   X      

Visita ao CAMU   X      

Início construção da Horta Comunitária Sustentável   X      

Limpeza Rio Iracema    X     

Entrega de mudas Nativas e Informações a 

População Ribeirinha Rio Iracema 

   X     

Arrecadação e Doação de materiais a CASA DE 

APOIO de Maravilha-SC 

    X    

Sensibilização Cooperativa Cresol   X      

Sensibilização Comunidade Linha Nova Brasília   X      

Definição necessidade a ser atendida na 

Comunidade Linha Nova Brasília 

  X      



 

 

 

 

 

Busca de parcerias e doações    X X    

Elaboração do projeto legal dos sanitários    X     

Levantamento de recursos financeiros    X X    

Palestra Gestão Financeira     X    

Venda de rifas     X X X X 

Execução obra     X X X X 

Sensibilização e lançamento do projeto aos 

empregados das agências da Sicoob de Maravilha. 

 X       

Visita a APAE, para conhecer as demandas e 

necessidades do local. 

  X      

Sensibilização a arrecadação de óleo de cozinha 

em 9 restaurantes e 7 escolas do município. 
   X     

Realização da feijoada beneficente.     X    

Entrega do valor arrecadado por meio da feijoada 

beneficente à APAE. 
    X    

Palestra sobre prevenção, caracterização e tipos de 

deficiência a empregados da Aurora de Maravilha 
    X    

Sensibilização e lançamento do projeto na Aurora 

Alimentos 

X        

Sensibilização e lançamento do projeto ao quadro 

de empregados da Sicredi de Maravilha 

  X      

Reunião na Sicredi a fim de definir as ações 

realizadas pelo grupo 

  X      

Visita a dois Centros de Educação Infantil, afim de 

avaliar demandas  

   X     

Divulgação do teatro nas escolas, solicitação e 

arrecadação de doações no comércio local 

   X X    

Teatro do com a Companhia Vila dos Fantoches     X    

Entrega dos materiais arrecadados e móvel ao CEI 

Êrica Maldaner 

    X    

Workshop Cooperar para Transformar      X    



Ações Realizadas (externo) 

 

Local Ação Realizada Data de 

divulgação 

no Jornal 

Mural 

Número de 

Voluntários 

Partes 

Interessadas 

(beneficiados) 

Data/ 

Horário 

Auditório 

Auriverde 

Sensibilização 

dos 

empregados da 

Cooperativa. 

Enviado em 

29/06/2018 

8 16 pessoas 23/05/2018 

Das 

08h00min 

às 

10h00min 

Auditório 

Auriverde 

Sensibilização 

dos 

empregados da 

Cooperativa. 

Enviado em 

29/06/2018 

8 16 pessoas 24/05/2018 

Das 

19h00min 

às 

21h00min 

CEI 

Proinfância 

Criança 

Sorriso 

 

Doação de 

produtos de 

limpeza. 

Enviado em 

09/08/2018 

80 216 pessoas 22/06/2018 

 

CEI 

Proinfância 

Criança 

Sorriso 

 

Todas as 

melhorias e 

limpezas 

realizadas na 

creche. 

Enviado em 

09/08/2018 

29 216 pessoas 22/06/2018 

Das 

08h00min 

às 

17h00min 

CEI 

Proinfância 

Criança 

Sorriso 

 

Conversa sobre 

Abuso Infantil 

Enviado em 

01/08/2018 

03 110 pessoas 03/07/2018 

Das 

19h00min 

às 

20h00min 

CEI 

Proinfância 

Criança 

Sorriso 

 

Pintura das 

salas. 

Enviado em 

09/08/2018 

19 216 pessoas 26/07/2018 

Das 

08h00min 

às 

17h00min 

 



CEI 

Proinfância 

Criança 

Sorriso 

 

Pintura das 

salas. 

Enviado em 

09/08/2018 

15 216 pessoas 03/08/2018 

Das 

18h15min 

às 

22h00min 

Aurora 

Alimentos 

Unidade 

FAMH. 

Sensibilização e 

lançamento do 

projeto ao 

quadro de 

empregados da 

Coocatrans de 

Maravilha 

Enviado em 

01/08/2018 

22 

 

15 pessoas 11/05/2018 

Das 

08h30min 

às 

11h30min 

Rede de 

Ensino de 

Maravilha- 

SC 

Divulgação e 

Recolhimento 

da coleta de 

materiais 

recicláveis 

 

Enviado em 

01/08/2018 

03 167 pessoas 23/05/2018 

Das 

08h30min 

às  

16h00min 

Centro de 

Atendimento 

Múltiplo Uso 

Construção da 

Horta 

Comunitária 

Sustentável 

 

Enviado em 

01/08/2018 

25 

 

75 pessoas 23/05/2018 

Das 

08h30min 

às 

16h00min 

Centro de 

Atendimento 

Múltiplo Uso. 

Visita ao CAMU. Enviado em 

01/08/2018 

03 10 pessoas 18/06/2018 

Das 

14h00min 

às 

15h30min 

 

Rio Iracema Limpeza nas 

margens do Rio 

Iracema 

Enviado em 

01/08/2018 

18 Imensurável 14/07/2018 

Das 

08h00min 

às 

11h30min 

 

Ribeirinhos 

do Rio 

Iracema e 

Semáfaro da 

Prefeitura 

em 

Maravilha-

SC 

 

Entrega de 

mudas Nativas 

e Informações a 

População 

Ribeirinha Rio 

Iracema 

Enviado em 

01/08/2018 

10 120 pessoas 14/07/2018 

Das 

08h00min 

às 

11h30min 

 



CASA DE 

APOIO de 

Maravilha-

SC 

Arrecadação e 

Doação de 

Materiais como 

cobertores, 

lençóis, 

travesseiros. 

 

 

Enviado em 

20/08/2018 

10 20 pessoas 20/08/2018 

Das 

13h30min 

às 

15h00min 

 

Sede Cresol Sensibilização 

Cooperativa 

Enviado em 

29/06/2018  

 

08 07 pessoas 12/06/2018 

Das 

16h00min 

as 

17h00min 

Comunidade 

de Linha 

Nova Brasília 

Sensibilização 

Comunidade 

Enviado em 

29/06/2018  

 

15 50 famílias 16/06/2018 

Das 

19h00min 

as 

21h00min 

Comunidade 

de Linha 

Nova Brasília 

Execução da 

obra -

construção 

sanitários 

Enviado em 

20/08/2018 

05 50 famílias Início da 

obra em 

06/08/2018 

com 

previsão de 

término em 

nov/2018 

Comunidade 

de Linha 

Nova Brasília 

Palestra Gestão 

Financeira 

Enviado em 

24/08/2018 

15 50 famílias 20/08/2018 

Das 

19h30min 

as 

21h00min 

Sicoob de 

Maravilha - 

SC 

Sensibilização e 

lançamento do 

projeto aos 

empregados 

das agências da 

Sicoob de 

Maravilha. 

 

Enviado em 

29/06/2018 

 

8 

 

28 pessoas 

18/05/2018 

Das 

16h00min 

às 

17h30min 

APAE 

Marisol 

Visita a APAE, 

para conhecer 

as demandas e 

necessidades 

do local. 

Enviado em 

09/08/2018 

09 167 pessoas 20/06/2018 

Das 

08h30min 

às 

10h30min 



Restaurantes 

e Escolas 

Sensibilização a 

arrecadação de 

óleo de cozinha 

em 9 

restaurantes e 7 

escolas do 

município. 

Enviado em 

09/08/2018 

10 167 pessoas 30/07/2018 

Das 

10h00min 

às 

17h00min 

Feijoada 

Beneficente 

Realização da 

feijoada 

beneficente. 

Enviado em 

17/08/2018 

260 167 pessoas 04/08/2018 

Das 

03h00min 

às 

13h00min 

Entrega 

Cheque 

APAE 

Entrega do valor 

arrecadado por 

meio da feijoada 

beneficente à 

APAE. 

Enviada em 

24/08/2018 

10 167 pessoas 14/08/2018 

Palestra 

sobre 

deficiências 

Aurora 

Palestra sobre 

prevenção, 

caracterização e 

tipos de 

deficiência a 

empregados da 

Aurora de 

Maravilha 

Enviada em 

24/08/2018 

08 60 pessoas 16/08/2018 

Das 

13h30min 

às 

14h30min 

Sicredi de 

Maravilha - 

SC 

Sensibilização e 

lançamento do 

projeto ao 

quadro de 

empregados da 

Sicredi de 

Maravilha 

Enviado em 

29/06/2018 

8  

 

18 pessoas 13/06/2018 

Das 

08h00min  

às 

10h00min 

Centro de 

Educação 

Infantil 

Pequeno 

Príncipe e 

Êrica 

Maldaner  e 

Hospital de 

Maravilha 

Visita para 

conhecer as 

instituições, 

bem como o 

espaço físico e 

materiais 

relacionados a 

leitura e a 

ludicidade 

Não foi 

divulgada 

5  

 

5 pessoas 17/07/2018 

Das 

08h30min 

às 

10h30min 



Ginásio 

Gelson 

Tadeu de 

Mello Lara – 

Maravilha 

SC 

Teatro do com a 

Companhia Vila 

dos Fantoches 

Enviado em 

17/08/2018 

9 

 

358 pessoas 08/08/2018 

Das 

14h00min 

às 

16h00min 

CEI Êrica 

Maldaner de 

Maravilha - 

SC 

Entrega dos 

materiais 

arrecadados e 

móvel ao CEI 

Erica Maldaner 

Enviado em 

20/08/2018 

8 

 

91 pessoas 17/08/2018 

Das 

15h30min 

às 

16h30min 

 

 

Perspectivas de Continuidade do Projeto 

 

O projeto vinha sendo realizado com as escolas desde o ano de 2015, e 

em todas as edições ele teve o objetivo da continuidade, deixando uma marca 

de transformação nas escolas onde o projeto de Desenvolvimento de Líderes 

“Gente que Desenvolve Gente: Multiplicando Conhecimentos” foi realizado. 

Desta forma, pela parceria firmada em outros anos, no ano de 2016 a unidade 

desenvolveu o projeto do Amigo Energia “Minha Cidade, Meu Desafio!”.  

No ano de 2017, houve uma junção dos projetos de 2015 e 2016, unindo 

o Amigo Energia e Desenvolvimento de Líderes, repassando não apenas a 

cultura cooperativista, mas a importância do trabalho social nas comunidades 

que a Aurora Alimentos possui empregados, onde surgiu o projeto denominado 

“Gente que coopera com a gente: disseminando o voluntariado!”  

E em 2018 buscou-se voltar o olhar à outro público, diferente daquele 

com o qual se trabalhou nos anos anteriores, buscando inovar e promover a 

intercooperação entre a Aurora e as cooperativas parceiras, bem como com a 

comunidade de Maravilha, surgindo assim o projeto denomidado “COOPERAR 

PARA TRANSFORMAR”.  

 

 

 

 



AVALIAÇÃO DA ENTIDADE/INSTITUIÇÃO DO TRABALHO REALIZADO 

  

“… preciso fazer meu agradecimento particular, a cada um que se dispôs a 

fazer esse trabalho voluntariamente, a cada um que veio e fez a diferença na 

nossa escola, a cada um que teve a disposição, cuidado, atenção, a cada um 

que observou além dos nossos olhos, porque além de tudo que foi sugerido, 

ainda tiveram a capacidade de fazer muito mais, pois também tiveram a 

percepção de ter um olhar voltado a todas as melhorias necessárias… Me 

emocionei quando vi tanta gente, com tanto a oferecer e me emociono ainda 

hoje por lembrar de tudo.” (Diretora Janaina – CEI Proinfância Criança 

Sorriso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Participar do projeto voluntariado para mim foi muito gratificante, 

principalmente em ver a receptividade das pessoas quando o assunto é 

ajudar o próximo. Muitas vezes os dias passam tão depressa que não nos 

damos conta de que uma simples atitude pode melhor o dia ou até mesmo a 

vida das pessoas”. (Colaborador da Coocatrans)  

 
“Somos todos anjos de uma asa só, precisamos do auxílio das pessoas e da 

sociedade organizada par continuarmos a nossa jornada em prol do nosso 

semelhante mais necessitado. Trata-se de uma iniciativa perfeita, que pode e 

deve ser seguida por toda a sociedade. Agradecemos imensamente pelo 

gesto humanitário do grupo Aurora e Sicoob.” (Genuir Bassani – presidente 

APAE Marisol) 

 

“Foi uma grande satisfação participar do projeto Cooperar para Transformar. 

Com pequenas doações individuais, conseguimos um montante que fará a 

diferença para as crianças que frequentam o CEI Êrica Maldaner. Esse 

projeto reforçou a importância de pensar, e ajudar o próximo, sendo que com 

gestos simples conseguimos um resultado satisfatório.”  (Empregados da 

Cooperativa Sicredi) 

 

“Em nome da comunidade, agradeço a esse projeto maravilhoso que está 

sendo concluído aqui na Nova Brasília. A comunidade estava no anseio de 

realizar essa obra e que agora está acontecendo a construção dos banheiros, 

com a parceria da Fundação Aury Luiz Bodanese, através do projeto do 

Amigo Energia que dissemina o voluntariado.” (Volmir Santoro - Presidente 

da Comunidade Católica) 

 



DEPOIMENTOS DOS GESTORES DA UNIDADE FAMH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O voluntariado enriquece a alma e ajuda vidas”. É gratificante ajudar, mas se 

torna mais gratificante ainda ajudar com os demais voluntários das 

cooperativas, pois partilhamos do mesmo sentimento, o do cooperativismo 

que tem em sua essência o ato de unir, ajudar, humanizar e somos a prova 

viva de que “Atitudes simples movem o mundo”. Obrigada Aurora Alimentos 

por me proporcionar momentos como este.” – (Paula Cristina Slaviero – 

Assistente Técnica FAMH) 

 

“O trabalho voluntário de 2018 "Cooperar para Transformar" desenvolvido 

juntamente com as cooperativas foi muito gratificante, pois conseguimos 

disseminar o voluntariado para as demais cooperativas e para a comunidade 

Maravilhense em geral, além de que a parceria entre Aurora e Cooperativas 

nos abriu possibilidades importantes para a definição da instituição em que 

desenvolveríamos nossas ações. Me proporcionou como gestora a abertura 

de novas possibilidades, de desenvolvimento de habilidades, de 

aprendizagem e de desenvolvimento interpessoal, ou seja, o trabalho 

voluntario além de me fazer bem como ser humano, me faz bem como 

profissional, pois propiciou a troca de conhecimentos e experiências com 

profissionais de diversas áreas. – (Silvania de Moura Ferreira – Enc. 

Controle de Materiais FAMH) 

 

“O mundo está tão carente de pessoas que desenvolvam trabalhos 

voluntários, e vejo que a empresa está disseminando, e muito bem, este lado, 

buscando envolver as pessoas com a comunidade. Eu, particularmente, me 

sinto orgulhoso, motivado e grato por fazer algo que esteja fora da minha 

zona de conforto, ou seja, diferente, poder ajudar o próximo.  É muito 

gratificante quando você vê no semblante dos que foram beneficiados a 

alegria, a felicidade e ouvir um muito obrigado, sendo este de coração... te 

digo que isso não tem preço. Mais gratificante, ainda, quando consegue 

inserir no outro este espirito do voluntariado. Ser voluntário é mostrar aos 

outros que o mundo vale a pena.  Que as pessoas valem a pena.” – (Gilmar 

Antônio Bertamoni – Enc. De Produção FAMH) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este trabalho me fez crescer, melhorar como pessoa e como profissional, 

aprendi muito nos dias de ações com meus colegas de trabalho e com os 

novos amigos que fizemos, pois neste ano contamos com a ajuda de outras 

Cooperativas que com o mesmo espírito de solidariedade arregaçaram as 

mangas e fizeram bonito. O sentimento é de dever cumprido, de alegria e de 

orgulho por ter participado de mais esta ação, e ajudado a melhorar a vida de 

muitas pessoas, pois este é o verdadeiro objetivo.” – (Rodrigo Gnoatto – 

Eng. Segurança do Trabalho FAMH) 

 

“Participar do projeto Cooperar para Transformar foi uma experiência incrível 

para mim, sendo minha primeira vez participando do projeto Amigo Energia 

da Aurora pude aprender muito, não só com meus companheiros da Aurora 

mas também com os empregados da Cooperativa Sicredi. O projeto com 

certeza cumpriu seus objetivos ao aproximar diversas pessoas de 

cooperativas diferentes em busca de praticar e incentivar o cooperativismo na 

comunidade. Além disso, possibilitou o desenvolvimento de novas habilidades 

e competências ao enfrentarmos os desafios que as atividades voluntárias 

podem trazer. Por fim, me sinto honrado poder ter participado desse projeto e 

ver os resultados das nossas ações no sorriso das crianças que foram 

beneficiadas.” – (Jader Henrique Pardim - Analista de Produtividade 

FAMH) 

 

“Participar das ações voluntárias que o Amigo Energia impulsiona, 

principalmente neste ano de 2018 do Cooperar para Transformar, é crescer 

muito além das habilidades profissionais tradicionais que geralmente se 

objetiva alcançar no desempenho de uma função. Eu obtive, assim como 

acredito que os demais participantes, crescimento pessoal em vários níveis, 

como empatia, trabalho em equipe, comunicação, além da realização própria: 

felicidade. Ajudar as crianças da APAE, como foi realizado junto à 

Cooperativa Sicoob, foi muito tocante, principalmente no momento de 

entregar a doação, onde o contato com todos eles foi possível e também a 

percepção que uma ação sua, mesmo que pequena (e ainda benéfica) para 

você, pode trazer benefícios gigantes ao outro. Espero poder participar por 

muitos anos das atividades do Amigo Energia!” – (Eduardo Enderli 

Bodanese – Assistente Técnico FAMH) 

 



ANEXOS 

 

Os anexos contemplarão os projetos aplicados por cada um dos grupos, 

apresentando as etapas de execução e os resultados obtidos em cada um 

deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COOPERAR PARA TRANSFORMAR! 

AURORA E AURIVERDE 

 

  No ano de 2018 a Unidade de Maravilha buscou desenvolver seus 

líderes e gestores concomitantemente ao projeto do Amigo Energia 

denomidado “Cooperar para Transformar”. Um dos grupos foi formado por 

empregados da Aurora Alimentos e por empregados da Cooperativa Auriverde 

de Maravilha, que abraçaram a causa do trabalho voluntário. 

 Os primeiros encontros do grupo foram realizados nas dependências da 

Auriverde, e buscaram sensibilizar os empregados da cooperativa para o 

trabalho voluntário. Na oportunidade os gestores da unidade mostraram as 

ações que são realizadas pela Aurora e pela FALB, demonstraram também 

como foram desenvolvidos os projetos dos anos anteriores e divulgaram os 

programas da FALB que seriam contemplados no projeto. 

 Já no primeiro encontro, foi lançado o desafio de visualizar as 

necessidades da comunidade. A equipe fez um levantamento de necessidades 

e de locais onde poderiam ser realizados os trabalhos. Surgiram diversas 

ideias, e várias delas estavam relacionadas às creches do município de 

Maravilha, pois a maioria delas depende da arrecadação da APP para realizar 

qualquer melhoria que necessite ser executada no ambiente. O grupo também 

optou em promover alguma atividade relacionada ao programa Vivendo Saúde, 

que tem como objetivo: primar pelo bem-estar das pessoas com ênfase na 

prevenção, promoção, humanização e redução de danos, garantindo o acesso 

aos direitos pessoais, sociais e institucionais. 

Após o levantamento foi eleito o local da ação, de acordo com 

necessidades relatadas pela direção da creche e avaliação feita no local. As 

ações foram realizadas no CEI Proinfância Criança Sorriso de Maravilha, que 

conta com 170 crianças de 4 meses a 4 anos de idade e um quadro de 46 

funcionários. A realização destas ações foi feita em quatro etapas, uma parte 

delas foi no dia 22/06, quando foram feitas algumas melhorias estruturais na 

creche. No dia 03/07 foi realizada uma conversa com professores e pais de 

alunos sobre o abuso infantil, por ser um tema relevante e para levar 



informações sobre como identificar o abuso e como denunciá-lo. A pintura de 

10 salas de aula foi realizada nos dias 26/07 e 03/08 contando com o auxílio 

dos voluntários de ambas as cooperativas e também voluntários da 

comunidade. 

 

Objetivo Geral 

 O objetivo geral foi atender as necessidades de melhoria da escola, 

visando contribuir para um ambiente escolar de qualidade e agradável para 

alunos e professores e despertar nas pessoas a consciência do papel de cada 

um na sociedade, através de ações de natureza voluntária.  

 

Objetivos Específicos 

 Para atender o objetivo geral foram elencados alguns objetivos 

específicos: 

a) Desafiar os voluntários a olhar para as necessidades da comunidade; 

b) Desenvolver os gestores para a liderança em um ambiente de 

incertezas;  

c) Instigar os empregados das cooperativas parceiras a realizar ações 

sociais; 



d) Multiplicar o voluntariado e o programa Vivendo Saúde; 

e) Realizar ações que propiciem o bem estar à comunidade. 

 

APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 A seguir serão apresentadas as atividades realizadas pelos voluntários 

da Aurora e Auriverde: 

 

1- Sensibilização dos empregados da Cooperativa Auriverde 

 

 

Nos dias 23 e 24 de maio de 2018 os gestores da Aurora participantes 

do projeto Cooperar para Transformar, estiveram na Auriverde para realizar a 

sensibilização sobre trabalho voluntário com os empregados desta cooperativa. 

Durante a sensibilização foram abordadas as ações que são realizadas pela 

Aurora e pela Fundação Aury Luiz Bodanese, com o intuito de mostrar 

exemplos de ações que poderiam ser realizadas na comunidade maravilhense. 

 

 

 

 

 



2- Doação de produtos de limpeza pelos empregados da Aurora e 

Auriverde 

 

 

  

No dia dia 22 de Junho de 2018 foram entregues os produtos de limpeza 

e material de higiene, que foram arrecadados nas cooperativas Aurora e 

Auriverde e também na comunidade, durante o mês de Junho. 

 

3- Melhorias e limpezas realizadas na creche 

 

No dia 22 de Junho foi realizada uma das etapas para revitalização da 

creche, onde foram realizadas diversas atividades, tais como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 -  Revitalização da horta 

 

Revitalização da mini horta com plantio de chás e temperos diversos que 

são utilizados nas refeições das crianças.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



3.2 -  Concretado o cercadinho dos bebês 

 

 

 

No cercadinho dos bebês havia papelão ao redor para que as crianças 

não tivessem contato com a terra. Foi concretada toda parte ao redor e 

colocado areia, e para que não houvesse tanta umidade foi colocado uma lona 

sobre a areia, e somente depois foi colocado o carpete, que também foi lavado 

pelos voluntários. 

 

 

 

 



3.3 -  Reposição de areia no parque 

 

Os voluntários repuseram quatro metros de areia no parque, que já 

estava escassa. A areia foi cedida pela prefeitura do município. 

 

 

 

 

3.4 -  Limpeza do muro e áreas de sol 

 

Os voluntários lavaram todo o muro que cerca a escola, bem como as 

áreas de sol dos bebês e os brinquedos que ficam na área externa. 

 



 

 

  

3.5 -  Revitalização de um espaço abandonado 

 

Ao lado da caixa de água da creche havia um espaço com resíduos de 

obra e muita terra acumulada. Os voluntários retiraram os entulhos e 

aproveitaram os tijolos que estavam no pátio da creche e fizeram um canteiro 

de flores. 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 -  Limpeza das canaletas  

 

 Foi feita a limpeza das canaletas que ficam nas áreas de sol, para 

escoamento da água.  Visto que estão diretamente ligadas às salas de aula, 

em épocas de muita chuva a água não escoava e chegava a invadir as salas 

da parte de trás da creche.  

 

 

 

 



3.7 -  Concretado o piso quebrado 

 

Na área de refeições das crianças, havia partes do piso quebrado e para 

concertar os voluntários colocaram concreto para vedar a abertura no piso. 

 

 

3.8 -  Plantas foram adubadas 

 

 As plantas da creche estavam com aspecto feio e foram adubadas e 

revitalizadas. 

 

 

 



3.9 -  Vedação dos toldos 

 

 Havia muitas frestas entre os toldos e as paredes, espaço este por onde 

descia água da chuva e dificultava o acesso para as salas e área de refeições. 

  

 

 

 

4- Conversa sobre Abuso Infantil 

Concomitante à realização das ações, para divulgar o programa Vivendo 

Saúde e pensando em levar aos pais dos alunos e professores um assunto de 

relevância, os voluntários da equipe tiveram a ideia de promover uma conversa 

sobre o tema “abuso infantil”, com o propósito de levar informações sobre como 

identificar o abuso e como denunciá-lo. A conversa foi realizada no dia 03/07 e 

foi coordenada pela assistente social do CRAS de Maravilha, Elizângela Maria 

Riva. Participaram da conversa, em torno de 110 pessoas.  



 

  

 

 

5- Pintura das salas do CEI 

As pinturas na creche foram realizadas em duas etapas, uma no dia 26 

de Julho e outra no dia 03 de Agosto. As salas estavam com a pintura gasta e 

com muito resíduo de cola, devido à colocação de materiais com fitas na 

parede. As tintas foram compradas pela Associação de Pais e Professores do 

CEI. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Perspectivas de continuidade das ações 

 

Ação Continuidade – 

Sim ou Não 

Se sim, como? 

Revitalização da área 

externa da escola. 

Sim A creche é cercada por um muro e 

este precisa receber uma pintura 

para manutenção. 

OBS: os muros foram pintados pelo 

LEO Clube de Maravilha. 

Atividades voluntárias 

realizadas pela 

Cooperativa Auriverde. 

Sim A Auriverde demonstrou interesse 

em manter a parceria com a Aurora 

e também de desenvolver mais 

práticas voluntárias visando uma 

comunidade melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação do projeto pela Entidade beneficiada  

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação da diretora da Entidade beneficiada  

 

 

 

 

 

 



Avaliação do projeto pela Auriverde 

 

  



COOPERAR PARA TRANSFORMAR! 

AURORA E COOCATRANS 

 

Promover ações na comunidade através da prática do trabalho 

voluntário, fez com que a unidade de Maravilha convidasse as cooperativas do 

município para participar do projeto Cooperar para Transformar. A Cooperativa 

Catarinense de Transportes de Cargas – Coocatrans foi uma das participantes 

do projeto. Inicialmente, os empregados da Aurora Alimentos realizaram uma 

sensibilização aos 15 empregados da Coocatrans, reforçando o trabalho 

voluntário já realizado nos demais anos. Na sensibilização, houve troca de 

ideias e o planejamento das ações que seriam realizadas durante o ano de 

2018.  

Modificar um espaço, conscientizar a população, promover a interação 

da comunidade, e contribuir para o meio ambiente era o foco. O projeto teve 

como base promover a sustentabilidade na comunidade. Essa ideia teve início 

na reunião do grupo, na qual definiu-se a realização de um projeto de cunho 

ambiental, vindo ao encontro do programa Eco Cooperação, que visa executar 

ações de educação ambiental que promovam o despertar da importância da 

conservação e preservação dos recursos naturais, buscando a cooperação e a 

conexão harmônica com o meio ambiente.  

 

Objetivo geral 

  

Promover ações de sustentabilidade na comunidade, conscientizando a 

população sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. 

 

Objetivos específicos 

  

a) Sensibilizar os empregados da cooperativa, comunidade e parceiros 

para o voluntariado; 

b) Construir uma horta Comunitária Sustentável; 

c) Orientar a comunidade/população ribeirinha sobre o destino correto do 

lixo.  



APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. Sensibilização dos empregados da Coocatrans 

 

No mês de maio de 2018, os voluntários do Amigo Energia, reuniram-se 

na unidade FAMH para receber os empregados da cooperativa Coocatrans do 

município de Maravilha - SC.  O objetivo do encontro foi aproximar os 

empregados das cooperativas para a prática do trabalho voluntário na 

comunidade. Na oportunidade houve uma sensibilização sobre o trabalho 

voluntário. Também foi realizado um brainstorming e um planejamento das 

ações que serão realizadas no decorrer do ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recolhimento de materiais recicláveis nas escolas do município de 

Maravilha- SC 

 

 No mês de junho os voluntários da Aurora Alimentos e da cooperativa 

Coocatrans, realizaram uma campanha sustentável nas escolas do município. 

O objetivo foi mobilizar os alunos da rede de ensino, municipal, estadual e 

particular, a reciclar diversos materiais como: lacres de latinha, tubos de creme 

dental, tubos de caneta, óleo de cozinha usado e meias usadas.  Foram 

confeccionadas as caixas de coleta e disponibilizadas nas escolas por um 

período de aproximadamente um mês. Ao final, foi recolhido o material 

arrecadado e foi destinado a algumas entidades como: APAE (Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais), que recebeu as doações de óleos de 

cozinha. A UNIMED Chapecó-SC recebeu os lacres de latinha, da campanha 



“Eu Ajudo na Lata” e a Fundação Aury Luiz Bodanese recebeu as meias 

usadas, que transformam-se em cobertores (Campanha Pucket). As escolas do 

município, que contribuíram com a campanha, arrecadando os materiais foram: 

 DOM Sistema Educacional 

 E.E.B Nossa Senhora da Salete 

 C.E Monteiro lobato 

 E.E.B Santa Terezinha 

 E.B.João XXIII 

 C.E Mundo Infantil Caic 

 E.E.F Juscelino Kubitschek de Oliveira 

 C.E Raimundo Vereador Veit / CEJA 

 

A campanha arrecadou diversos materiais, além de contribuir com o meio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



3. Visita ao Centro de Atendimento Múltiplo Uso 

 

No mês de junho os voluntários realizaram uma visita para conhecer o 

CAMU – Centro de Atendimento de Múltiplo Uso, que está localizado no bairro 

Bela Vista, no município de Maravilha, e atende crianças carentes, mulheres 

em situação de vulnerabilidade e famílias que recebem o Bolsa Família. Na 

oportunidade foram discutidas as principais demandas do local e a observado a 

necessidade da construção de uma horta que beneficiará toda população local. 

A ação teve a participação do grupo de Mulheres do bolsa família que 

participam das aulas de culinária. Percebeu-se o engajamento dos profissionais 

daquele local e a força de vontade das mulheres que participariam da 

construção da horta.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Construção da Horta Comunitária Sustentável 

 

No mês de Junho, iniciou-se os trabalhos de construção da Horta 

Comunitária Sustentável no CAMU (Centro de Atendimento de Múltiplo Uso) de 

Maravilha. O local que antes não era utilizado e estava abandonado, foi limpo e 

transformado na horta comunitária. 

 



 

         

   Os voluntários se mobilizaram e fizeram o recolhimento de materiais 

como pneus velhos, litros descartáveis, terra, adubos e tintas para reutilizar na 

construção da horta. E posteriormente realizou-se o plantio de chás e 

temperos. 

 



 

 

Os pneus velhos foram utilizados para sustentar a terra, tendo em vista 

que o terreno é íngreme. A prefeitura do município doou o cercado, postes e 

arrames. A instalação foi feita pelos voluntários.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A construção da horta teve várias etapas, desde a organização dos 

canteiros com litros descartáveis, colocação e adubação da terra e plantio das 

mudas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para finalizar, a ação contou com o auxílio da prefeitura na doação de britas 

para o embelezamento final.  

 

 

Este projeto beneficiou aproximadamente 70 pessoas. 

 

 

 

 

 



5. Limpeza do Rio Iracema 

 

No dia 14/07/2018 foi realizada a limpeza nas margens do Rio Iracema 

de Maravilha, em um trecho compreendido de aproximadamente 4km de 

extensão. Antes da realização da limpeza do rio, foi realizado uma reunião com 

representantes da prefeitura para auxiliar quanto ao destino correto dos 

resíduos. Essa ação contou com a participação do LEO Clube e foram 

coletados aproximadamente 05 toneladas de lixo. O lixo recolhido foi 

depositado na garagem da prefeitura, que se responsabilizou em dar o destino 

correto aos materiais.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Orientação a População Ribeirinha e Distribuição de Mudas de 

Árvores Nativas 

 

Foi realizada uma orientação à população ribeirinha sobre os resíduos 

que são destinados às margens do rio. Na oportunidade também foram 

distribuídas 120 mudas de árvores nativas que foram doadas pela AFUBRA 

de São Miguel do Oeste-SC.  

 

 

 

 

 



7. Casa de Apoio 

 

Os voluntários conheceram a Casa de Apoio de Maravilha, que abriga 

pessoas que estão com familiares internados na UTI do hospital municipal. O 

local tem uma infraestrutura que acolhe até 20 pessoas por dia e estava 

necessitando de cobertores, travesseiros, lençóis e roupas. Foi realizada uma 

campanha de arrecadação destes materiais e posteriormente foram doados 

para a responsável da casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de continuidade das ações 

  

Ação  Continuidade – 

Sim ou Não  

Se sim, como?  

Horta Comunitária 

Sustentável. 

Sim Será continuado pelos profissionais do 

local e também com a participação das 

mulheres que recebem o atendimento 

no local. 

 

OBS: As responsáveis pelo local 

elaboraram um manual de utilização 

dos chás e temperos que foram 

plantados na horta. 

 



Limpeza do Rio e 

orientação a População 

Ribeirinha. 

Sim Será realizado anualmente pelos 

voluntários a limpeza do rio. 

Casa de Apoio. Sim Sempre que tiver doaçãos os 

voluntários se comprometem em levar 

até a casa de Apoio. 

 

 

Avaliação do projeto pela Coocatrans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTO 

 

A Cooperativa Catarinense de Transporte de Cargas - COOCATRANS, agradece 

imensamente o convite que nos foi estendido para participar deste belo projeto em prol 

da comunidade, contribuindo assim, para uma sociedade mais justa e solidária. 

 Essa oportunidade fez com que cada um redescobrisse e resgatasse valores de 

humanidade e solidariedade com o próximo. Unir as duas cooperativas fez com que 

criássemos novas amizades despertando ainda mais a união do trabalho em grupo.  

 

“Sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor”.  

Madre Teresa de Calcutá 

 Maravilha-SC 20  de Agosto de 2018 

   Equipe Coocatrans 

 

 
“Participar do projeto voluntariado para mim foi muito gratificante, principalmente em ver 

a receptividade das pessoas quando o assunto é ajudar o próximo. Muitas vezes os 

dias passam tão de pressa que não nos damos conta de que uma simples atitude pode 

melhor o dia ou até mesmo a vida das pessoas”. (Colaborador Coocatrans)  

 

 “Fazer parte desse grupo foi muito gratificante, pois além de todas as ações 

desenvolvidas e os resultados alcançados, fica a experiência da união e da doação de 

cada um. Juntos somos mais fortes!”  (Colaborador Coocatrans) 

 

 
“Foi prazeroso fazer parte desta ação, ajudar o próximo sem saber quem é. O que mais 

me encantou foi a doação de sangue onde tive uma grande satisfação em saber que 

poderia salvar vidas com uma simples atitude. A limpeza do rio também foi muito 

importante, foi uma manhã bem cansativa, mas também bem recompensada em saber 

que fizemos a nossa parte, se cada um fizesse sua parte em jogar o lixo na lixeira com 

toda certeza teríamos uma cidade melhor para morar, menos poluída, menos doenças.” 

(Colaborador Coocatrans) 

 

 



Avaliação do projeto pela entidade beneficiada – CAMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTO 

   

 O Centro  de Atendimento de Múltiplo Uso (CRAS), vinculado à Secretaria de Assistência Social, 

através deste, oferece os mais sinceros agradecimentos, as equipes da  Aurora Alimentos e Coocatrans, pelo 

trabalho realizado junto ao (CAMU), ao efetuar uma horta sustentável comunitária de chás e temperos, a 

qual será de grande utilidade para os moradores do bairro Bela Vista. Ser grato pelo trabalho realizado pode 

não ser o suficiente, frente ao tamanho do gesto de solidariedade. 

  É importante destacar o exemplo dos representantes das empresas acima citadas, ao acreditarem no 

poder transformador do trabalho em equipe, através de um projeto de cunho social. 

  O trabalho voluntário, leva esperança as pessoas, que tanto necessitam. No dizer de Fernando 

Pessoa: O melhor tempo é o que investimos nos outros.. 

 Muito obrigado por compartilharem conosco, de um sonho que agora tornou-se realidade. 

 A ajuda de vocês foi essencial para a execução desta horta. 

Maravilha SC, 20 de agosto de 2018. 

Karina Vendrame                             Roseli de Oliveira Althaus                                               

Coordenadora CRAS.                        Coordenadora CAMU. 

 



COOPERAR PARA TRANSFORMAR 

AURORA E CRESOL 

 

 Transformar realidades por meio do voluntariado foi uma das formas de 

envolver outras cooperativas de Maravilha em ações altruístas. Deste modo, a 

CRESOL, Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária, participou do 

projeto Cooperar para Transformar da Aurora Alimentos de Maravilha. A Cresol 

conta com 6 empregados na agência de Maravilha. 

 Ao sensibilizar a cooperativa de crédito quanto a temática do 

voluntariado e responsabilidade social, o interesse desta era de realizar o 

trabalho voluntário na área rural, fortalecendo sua essência. 

A instituição beneficiada com o projeto foi a Comunidade da Linha Nova 

Brasília de Maravilha/SC que conta com aproximadamente 50 famílias 

residentes nesta localidade, sendo que possui quatro entidades organizadas: 

Comunidade Católica, Clube de Mães, Clube de Idosos e Associação da Água. 

 Conhecendo a situação atual da comunidade, após o contato com esta, 

entendendo a demanda, optou-se pela entidade para proporcionar à 

comunidade adequações de estruturas físicas (sanitários de acordo com as 

exigências legais) possibilitando a realização de promoções e eventos que 

atendam toda região local. Observou-se ainda o grande potencial de 

desenvolvimento e disseminação do voluntariado por essa comunidade, que 

possui três grupos de serviço: Clube de Idosos, Clube de Mães e Associação 

da Água, além da Comunidade Católica, criando uma forte corrente do bem 

que facilmente se multiplica. 

O grupo de voluntários da Aurora, ainda, oportunamente, trabalhou com 

a comunidade de Linha Nova Brasília, juntamente com a Cresol, a temática de 

gestão financeira, envolvendo o programa Família É Tudo, que tem como 

objetivo sensibilizar sobre a importância do planejamento na economia 

doméstica, dos valores sociais, a fim de orientar sobre o papel de cada um na 

sociedade e na família. Este tema veio totalmente ao encontro do projeto, 

envolvendo as famílias, que além de beneficiadas, também contribuíram com 

doações e mão de obra para a realização do projeto, doações para a rifa, além 

da venda de rifas, compreendendo a importância do planejamento financeiro. 

 



Objetivo geral 

  

Disseminar a todos os integrantes o papel do voluntariado na sociedade, 

por meio da integração das Cooperativas e Comunidade, reconstruindo os 

sanitários no salão da comunidade de Linha Nova Brasília em Maravilha – SC. 

 

Objetivos específicos 

  

a) Sensibilizar a cooperativa, a comunidade e os parceiros para o voluntariado; 

b) Buscar parceiros para a execução do projeto; 

c) Levantar fundos para a realização da obra; 

d) Orientar as famílias da comunidade sobre gestão financeira. 

 

 

APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 A seguir serão apresentadas as principais atividades desenvolvidas pela 

Aurora Alimentos e Cresol pelo projeto Cooperar para Transformar. 

 

1) Sensibilização dos empregados da CRESOL 

 

 

 

 



No dia 12 de junho de 2018 os voluntários do Amigo Energia da Aurora 

de Maravilha através do projeto Cooperar para Transformar, estiveram na 

Cresol para realizar a conscientização de todos os empregados desta entidade 

ao trabalho voluntário. Neste dia, além da conscientização ao trabalho 

voluntário foram levadas algumas informações sobre práticas voluntárias que a 

Aurora, através da Fundação Luiz Aury Bodanese, já desenvolve na 

comunidade e na mesma oportunidade foi levantado, pela Cresol, o interesse 

em realizar o trabalho voluntário na área Rural. 

 

 

2) Levantamento das necessidades da Comunidade de Linha Nova 

Brasília 

 

Na noite do dia 16 de junho de 2018 aconteceu o encontro dos voluntários 

da Aurora e da Cresol na comunidade de Linha Nova Brasília, na qual definiu-

se a ação que seria realizada. Juntamente com os integrantes da comunidade, 

discutiu-se sobre as necessidades e definiu-se que a prática voluntária a ser 

realizada seria a construção de sanitários no salão da comunidade.  

 

 

 

 

 

 



3) Encontros de trabalho 

 

 

 Várias foram as reuniões entre os voluntários da Aurora e Cresol para o 

planejamento e levantamento de todas as necessidades para a construção dos 

sanitários. Dentre as quais podemos mencionar a reunião com os presidentes 

da Comunidade Católica, Clube de Mães, Clube de Idosos e Associação da 

Água para verificar a disponibilidade de recurso financeiro em caixa; busca de 

parcerias para elaboração do projeto da reforma dos sanitários; busca de 

parcerias para doação de materiais de construção; contratação de pedreiro; 

busca de doações de brindes para a rifa; organização da palestra sobre gestão 

financeira; acompanhamento da obra; elaboração da rifa; venda da rifa, entre 

outros. 

 

4) Reconstrução dos sanitários no salão da comunidade 

 

No dia 06 de agosto de 2018 iniciou a reconstrução dos sanitários da 

comunidade de Linha Nova Brasília. As entidades locais: direção da 

comunidade, clube de mães, clube de idosos e associação da água detinham 

aproximadamente 60% do valor necessário para a obra. O restante do recurso 

financeiro foi levantado por meio de rifas que foram vendidas pela própria 

comunidade e voluntários das cooperativas Aurora e Cresol, sendo que o 

sorteio será realizado no dia 18 de novembro de 2018. Por se tratar de um 

projeto abrangente e estrutural, a conclusão da obra está prevista para 

novembro deste ano. 

 



Antes da Obra 

 

 

 

 

Durante a Obra 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Final da Obra 

 

 

 

5) Orientação sobre Gestão Financeira à Comunidade 

 

No dia 20 de agosto de 2018, os gestores e voluntários do Amigo 

Energia da Unidade de Maravilha juntamente com a CRESOL, promoveram 

uma palestra sobre Gestão Financeira com as famílias da Comunidade de 

Linha Nova Brasília. Na oportunidade a Aurora Alimentos pode disseminar o 

programa Família É Tudo com a comunidade e a Cresol proporcionou dicas 

sobre finanças, planejamento familiar e a própria gestão de recursos da 

comunidade.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Perspectivas de continuidade das ações 

  

Ação  Continuidade – 

Sim ou Não  

Se sim, como?  

Revitalização da área 

externa da comunidade. 

Sim Viabilização de entrega de árvores 

para a arborização externa junto ao 

estacionamento do salão da 

comunidade, pela Cresol 

Demais atividades 

voluntárias pela Cresol. 

Sim A Cresol se demonstrou interessada 

em manter as atividades voluntárias, 

tendo em vista a preocupação com a 

responsabilidade social. 

Atividades voluntárias 

pelas entidades: 

Comunidade Católica, 

Clube de Idosos, Clube de 

Mães e Associação da 

Água. 

Sim Pelo grande potencial de 

desenvolvimento e disseminação do 

voluntariado pelas entidades, criando 

uma forte corrente do bem em 

multiplicação. 

 

 

Avaliação do projeto pela Cresol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ficamos felizes em poder colaborar com a comunidade local, bem como, com o 

trabalho que está acontecendo na comunidade da Linha Nova Brasília com o 

auxílio do trabalho voluntário de seus membros e entidades, auxiliados por 

colaboradores da Cresol e AURORA. Buscamos melhorar as condições do 

espaço físico, permitindo melhores condições no convívio social da comunidade e 

interação com a sociedade em geral. Isso nos mostra que a solidariedade e 

cooperação pode, além de proporcionar nosso bem estar, promover inclusão 

social e desenvolvimento sustentável local, como no exemplo desta comunidade.” 

 

Colaboradores (Cresol P.A. Maravilha) 

 



Avaliação do projeto pela entidade beneficiada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Em nome da comunidade, agradeço a esse projeto maravilhoso que está 

sendo concluído aqui na Nova Brasília. A comunidade estava no anseio de 

realizar essa obra e que agora está acontecendo a construção dos banheiros, 

com a parceria da Fundação Aury Luiz Bodanese, através do projeto do Amigo 

Energia que dissemina o voluntariado. Agradeço aos voluntários - funcionários 

da Aurora Alimentos de Maravilha e Cresol - e todos aqueles que de uma 

forma ou outra estão fazendo parte deste projeto de voluntariado. Quero 

agradecer também ao pessoal que doou os brindes para que fizéssemos a rifa 

para arrecadar fundos, assim como quem contribuiu e está contribuindo com a 

obra. Meu muito obrigado em nome da comunidade.” 

Volmir Santoro (Presidente da Comunidade Católica) 

 



COOPERAR PARA TRANSFORMAR 

AURORA E SICOOB 

 

No decorrer deste ano, o projeto do Amigo Energia, esteve atrelado ao 

projeto de desenvolvimento de gestores da unidade. O mesmo tem por 

finalidade aproximar os gestores à comunidade em que a unidade está 

inserida, bem como despertar neles o olhar para responsabilidade social, por 

meio de práticas voluntárias. 

O diferencial do projeto, foi que a Aurora convidou as demais 

cooperativas no município, para realização de ações voluntárias, levando em 

consideração o exercício dos nossos princípios enquanto cooperativas. 

A partir dessa premissa o grupo da Aurora que realizou o projeto junto à 

Sicoob, optou por realizar suas práticas, em benefício a APAE – Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais do município, que atende atualmente 108 

pessoas e dispõe da atuação de 31 profissionais. A ação possibilitou a 

propagação do programa da FALB, Atitude Agora, que busca integrar as 

pessoas com deficiência e entidades, promovendo o desenvolvimento pessoal, 

profissional e social.  

No decorrer das reuniões do grupo, bem como na reunião com a APAE, 

optou-se por realizar ação naquela entidade em virtude da importância da 

mesma para sociedade como um todo e principalmente, por termos passado a 

conhecer as dificuldades enfrentadas pela escola, tendo em vista que esta 

presta um serviço de atendimento especializado e necessita constantemente 

de materiais, instrumentos e equipamentos com alto custo de manutenção. 

A APAE, por se tratar de uma Associação, precisa buscar alternativas, 

para se manter, o que exige constantemente a busca por recursos financeiros 

através da aprovações de projetos.  

Diante das necessidades elencadas pela instituição, os voluntários se 

propuseram a realizar três atividades concomitantemente, uma das ações foi a 

realização de uma feijoada beneficente. Outra ação foi intensificar a 

disseminação de uma campanha que já vinha sendo realizada pela APAE, que 

é a arrecadação de óleo de cozinha, para venda à uma empresa de 

reciclagem. E também a realização de uma palestra conduzida pelos 



profissionais da escola aos empregados da Aurora, com o objetivo de 

apresentar a realidade local, bem como de abordar aspectos relacionados a 

prevenção das deficiências. 

A realização das atividades trouxe benefícios para a APAE, bem como 

para os voluntários envolvidos nas ações. Para a escola, além dos valores 

arrecadados com as ações realizadas, o ganho também foi de poder contar 

com um maior número de pessoas parceiras e interessadas em contribuir com 

a instituição. E aos voluntários, além de terem desenvolvido novas habilidades, 

ficará também o sentimento de gratidão por poder contribuir com o bom 

andamento das atividades da instituição. 

 

 

Objetivo geral  

Compreender o trabalho que é desenvolvido pela APAE e contribuir de 

forma voluntária para o bom andamento e funcionamento da escola, com ações 

que envolviam além dos voluntários da Aurora e da Sicoob, pessoas 

preocupadas com a comunidade em que estão inseridas e principalmente que 

tinham interesse em contribuir, através de gestos de solidariedade e da 

conscientização sobre seu papel na sociedade. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Arrecadar recursos financeiros para APAE, por meio de feijoada beneficente; 

b) Sensibilizar escolas e restaurantes quanto a destinação do óleo de cozinha 

usado, e enfatizar a importância de destinarem tal resíduo para APAE, afim de 

arrecadar recursos financeiros; 

c) Instigar demais pessoas da comunidade a se tornarem voluntários; 

d) Divulgar o trabalho realizado pela APAE, bem como as formas de prevenção 

das deficiências para os empregados da Aurora de Maravilha. 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES 

1- Sensibilização aos empregados da Sicoob 

 

 A primeira ação desenvolvida pela equipe de gestores da Aurora, foi a 

sensibilização sobre o voluntariado aos empregados da Sicoob, no dia 

18/05/2018. Neste dia, foi repassado aos empregados da cooperativa Sicoob, o 

que é trabalho voluntário, quais são as práticas voluntárias desenvolvidas pela 

Aurora Alimentos por meio da Fundação Aury Luiz Bodanese, com o objetivo 

de enfatizar a importância do envolvimento com a comunidade. Após a 

sensibilização as equipes das duas cooperativas, realizaram um brainstorming. 

 

 

2- Visita a entidade 

 

No dia 19 de junho de 2018, o grupo de líderes da Aurora, em conjunto 

com os voluntários parceiros da Sicoob, se reuniram com a diretoria da APAE 

Marisol de Maravilha, para compreender quais as principais demandas e 

necessidades da Escola, tendo em vista que pretendiam juntos realizar ações 

voluntárias em benefício a APAE. A reunião foi produtiva, pois fez com que os 

voluntários passassem a compreender as demandas da instituição e as formas 

de funcionamento da mesma. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Sensibilização de arrecadação do óleo de cozinha em Escolas e 

Restaurantes do município 

 

Na última semana do mês de julho de 2018 os voluntários visitaram 09 

restaurantes e 07 escolas, para encontrar parceiros para arrecadação de óleo 

de cozinha usado. A proposta é arrecadar óleo de cozinha, para doar para 

APAE Marisol, pois a escola comercializa o óleo para uma empresa de 

reciclagem, e reverte o valor para manutenções e despesas da associação. 

 

 

 

 



4- Feijoada Beneficente 

 

Os voluntários, realizaram no dia 04/08/18 a feijoada beneficente a APAE 

Marisol. Foram vendidas 400 fichas de feijoada e o valor arrecadado foi 

destinado a escola. As pessoas que compraram a ficha concorreram a uma 

camiseta oficial da Chapecoense, que foi doada pela Fundação Aury Luiz 

Bodanese. 

 

 

5- Entrega do Cheque para a APAE 

 

No dia 14 de agosto de 2018, os voluntários foram até a APAE Marisol, 

entregar o cheque do valor arrecadado, por meio da feijoada beneficente. O 

valor revertido para a instituição, com a realização da ação foi de R$4,500,00, 

que serão utilizados para a manutenção e o bom funcionamento da escola. 

 



 

6- Sensibilização sobre deficiências 

 

No dia 16 de agosto de 2018, aconteceu na unidade FAMH, uma 

palestra sobre a prevenção, caracterização, tipos de deficiências e sobre o 

funcionamento da entidade no município.  

A palestra foi realizada por duas profissionais da APAE, e foi bem 

envolvente, pois além de abordar aspectos das deficiências, tratou também 

sobre a realidade da rotina da escola, o que possibilitou ao público, o 

conhecimento e principalmente  a valorização do trabalho que é desenvolvido 

em prol das pessoas com deficiência dos municípios de Maravilha, Tigrinhos e 

São Miguel da Boa Vista. 

 



Perspectivas de continuidade das ações 

 

Ação Continuidade – Sim ou 

Não 

Se sim, como? 

Arrecadação de óleo de 

cozinha usado em 

restaurantes e escolas do 

município. 

Sim. Por meio da arrecadação de 

óleo que está sendo realizada 

juntamente com os demais 

parceiros do projeto (escolas e 

restaurantes). 

 

 

Avaliação/ Depoimento APAE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Depoimento Sicoob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COOPERAR PARA TRANSFORMAR 

AURORA E SICREDI 

 

Introdução 

 

 Com o intuito de despertar o olhar para a comunidade, desenvolver os 

gestores da Unidade FAMH e praticar os princípios do cooperativismo, 

intercooperação e compromisso pela comunidade, os gestores foram 

desafiados a se unir com os empregados das cooperativas Auriverde, 

Coocatrans, Crescol, Sicoob e Sicredi e juntos realizar ações em benefício da 

comunidade local e praticar o voluntariado.   

 O grupo em questão e a Sicredi, abraçaram o Programa Roda de Leitura 

que visa contribuir para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita e 

proporcionar momentos de descontração e socialização. No primeiro encontro 

do grupo aconteceu uma sensibilização acerca do trabalho voluntário e 

planejamento das ações. A segunda etapa foi a escolha de um local para 

desenvolvimento das ações e por último a arrecadação de livros, brinquedos 

e/ou dinheiro em prol da instituição escolhida.   

 A escolha do local se deu a partir da visita a três entidades, sendo que 

optou-se em realizar o trabalho naquela em que um dos empregados da Sicredi 

possuía maior contato, por sua mãe ter sido professora da escola e ter 

familiares que lá residem e que foi avaliada com maior necessidade por se 

localizar em um bairro carente e com pouco auxílio da APP. O Centro de 

Educação Infantil Êrica Maldaner atende 74 alunos, de 0 a 4 anos de idade e 

dispõe de 17 profissionais para os serviços prestados. 

 Com a finalidade de beneficiar o CEI, o grupo organizou um teatro de 

fantoches, patrocinado pela Sicredi, que contou com o público de 358 alunos e 

professores que doaram livros e brinquedos em bom estado de uso. O grupo 

ainda arrecadou doações no comércio local e com empregados de ambas 

cooperativas.  

 Diante do trabalho realizado o grupo arrecadou a quantia de 323 livros, 

163 brinquedos, novos e usados e R$ 520,00. Ainda realizou confecção de um 

armário móvel para uso da escola e armazenamento e transporte de livros e 



brinquedos. O propósito do projeto foi atingido com êxito e principalmente, foi 

percebido a união, cooperação e trabalho em equipe em prol da realização do 

projeto.  

  

Objetivo geral 

 

Arrecadar livros, brinquedos pedagógicos e dinheiro a fim de beneficiar 

um Centro de Educação Infantil do município de Maravilha.  

 

Objetivos específicos 

 

a) Promover teatro de fantoches para alunos das escolas do município de 

Maravilha; 

b) Conscientizar os alunos sobre a importância da leitura ao longo da vida; 

c) Estimular e possibilitar maior contato das crianças com a leitura e com o 

lúdico; 

d) Construir móvel para o armazenamento e transporte de livros e brinquedos, 

em uma escola do município de Maravilha. 

 

APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 A primeira etapa do projeto foi a capacitação dos empregados da 

Sicredi, que foi realizada pelos empregados da Aurora, no dia 29/06/2018, com 

o objetivo de sensibilizar e despertar o olhar para a comunidade, mostrando o 

trabalho já realizado pela Aurora Alimentos de Maravilha e também 

disseminando os Programas da Fundação Aury Luiz Bodanese. Na 

oportunidade o grupo planejou as ações e elencou entidades que pudessem 

necessitar de livros e brinquedos pedagógicos e organizou uma visita a duas 

escolas e a Brinquedoteca do Hospital, a fim de definir em qual instituição 

realizaria as suas ações em contribuição ao Programa Roda Leitura. 

 



 

 

 

 

 A atividade principal do grupo foi arrecadação de livros, brinquedos e/ou 

dinheiro para beneficiar o CEI Êrica Maldaner e para isso o grupo promoveu 

um Teatro de Fantoches, patrocinado pela empresa Sicredi, que objetivou 

transmitir a importância da leitura e do lúdico para a aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças e adolescentes, o teatro abordou temas como: a 

importância da leitura e dos estudos para a vida, uso de álcool e drogas, uso 

moderado do celular e TV e o envolvimento com influências negativas e 

envolveu o público presente. 

 O teatro foi realizado no dia 08/08/2018, às 14:00 hs no Ginásio 

Municipal Gelson Tadeu de Mello Lara, e envolveu um público de 358 pessoas, 

alunos das escolas EEB Nossa Senhora da Salete, EEB Santa Terezinha, 

Centro Educacional Mundo Infantil – CAIC, Centro Educacional Vereador 

Raymundo Veit e do Senai do município.  

 Ao divulgar o teatro o grupo solicitou a arrecadação de livros e 

brinquedos e conseguiu arrecadar, uma quantia significativa, sendo que não 

era obrigatório a doação para prestigiar o teatro. Também foi divulgada a ação 

no comércio local e para os empregados de ambas cooperativas.  Ao término 

da arrecadação os integrantes do grupo se surpreenderam com a 

prestatividade e quantidade de doações recebidas, principalmente no comércio 

e nas escolas, o que demonstra a confiança que possuem em ambas 

empresas e principalmente a vontade de ajudar. 



 

 

 

 

 Outra ação do grupo aconteceu no dia 17/08/2018 que foi a entrega de 

materiais e livros arrecadados em benefício do Centro de Educação Infantil 

Êrica Maldaner. O CEI Erica Maldaner apresentou necessidade de materiais 

lúdicos, livros e brinquedos infantis, para melhoria dos serviços prestados, bem 

como apresentou falta de espaço físico para leitura e para armazenamento dos 

livros, que até então ficavam em uma pequena sala.  

 A fim de atender as necessidades da escola, o Setor de Manutenção da 

Aurora Alimentos confeccionou um móvel em MDF, com material 

reaproveitado, para armazenar e transportar livros e brinquedos de uma sala 



para outra, facilitando a utilização e manuseio dos mesmos. O grupo também 

realizou a doação em dinheiro, de R$ 520,00 para aquisição de materiais 

conforme necessidade da escola e doou 323 livros e 163 brinquedos (novos e 

usados). 

 A direção, professores e alunos se mostraram muito satisfeitos com as 

doações recebidas e agradeceram aos voluntários envolvidos no projeto.  Cabe 

ressaltar que o grupo ficou muito satisfeito com o grande número de livros e 

brinquedos arrecadados, mas principalmente, com a alegria das crianças 

quando viram o grupo descarregando aquele material na escola. Esse retorno 

fortalece ainda mais a união das cooperativas em prol da comunidade.  

 

 



Perspectivas de continuidade das ações 

Ação Continuidade – Sim ou 

Não 

Se sim, como? 

Arrecadação de livros 

infantis para as escolas. 

Sim Por meio de arrecadação 

junto a comunidade, de 

livros usados ou novos, 

para as diversas creches 

do município. 

 

 

Avaliação 

 

Depoimento empregados da Cooperativa Sicredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Foi uma grande satisfação participar do projeto Cooperar para Transformar. 

Com pequenas doações individuais, conseguimos um montante que fará a 

diferença para as crianças que frequentam a creche CEI Êrica Maldaner. 

Esse projeto reforçou a importância de pensar, e ajudar o próximo, sendo que 

com gestos simples conseguimos um resultado satisfatório. 

Se futuramente novos projetos sociais e voluntários forem desenvolvidos, 

ficamos desde já a disposição e será um prazer participar novamente.” 

 



Depoimento Centro de Educação Infantil Êrica Maldaner – Gislaine 

   

Depoimento da Lucirlene Pertuzatti de Lemes – Diretora E.E.B. Nossa 

Senhora da Salete 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Nós da E.E.B. Nossa Senhora da Salete parabenizamos a Aurora pela 

iniciativa. Tais ações que buscam conscientizar a comunidade sobre temas 

tão abrangentes e atuais são sempre iniciativas louváveis. Os professores e 

alunos que participaram da palestra avaliaram como importante pois 

conseguimos aprender algo. Assim, agradecemos a oportunidade e 

parabenizamos pela iniciativa. Agradecemos a oportunidade”. 

 



 Cumprimentos do Poder Legislativo 



Cumprimentos do Poder Executivo 

 



RESULTADOS DAS AÇÕES DO PROJETO 

“COOPERAR PARA TRANSFORMAR” 

 

Durante o ano de 2018 os grupos desenvolveram as ações que foram 

divulgadas no jornal mural, página do facebook “Acredite no Cooperativismo”, 

jornais locais e MB Comunicação, além de terem sido apresentadas para a 

comunidade em geral no Workshop realizado na Câmara de Vereadores.  

O projeto totalizou 6 ações externas de grande impacto, reuniu 40 

voluntários das equipes de trabalho, outros 143 voluntários internos e 293 

voluntários externos diretamente ligados as ações que contribuíram para 

atendimento de 2.853 beneficiários (1.649 diretos e 1.204 indiretos, que são 

957 empregados da Aurora que residem em Maravilha e 247 empregados das 

Cooperativas parceiras), bem como seus familiares que foram beneficiados 

indiretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - FAMH 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as ações realizadas 

pela Unidade de Maravilha relacionadas aos Programas da Fundação Aury 

Luiz Bodanese e Comitê de Comunicação, enfatizando as ações de maior 

relevância realizadas no período de outubro de 2017 a setembro de 2018.  

Quando menciona-se, ações de relevância, a referência deste projeto 

são ações realizadas além da rotina da Unidade, assim, não serão citadas 

ações como Abraçando a Vida, Família é Tudo, entre outros, que fazem parte 

do cotidiano, ou mesmo, brindes distribuídos por intermédio do Setor de 

Comunicação ou mesmo da FALB.  

Para Alves (2003) entender a responsabilidade social empresarial como 

uma nova visão e de papel na sociedade é entender que a empresa cidadã é 

aquela que seus direitos e deveres vão além das obrigações legais. Logo, as 

ações descritas nesse projeto tiveram a participação efetiva de uma equipe 

engajada e colaborativa que organizou as ações em conjunto, priorizando o 

exercício da cidadania! 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Oportunizar o contato com os Programas da Fundação Aury Luiz 

Bodanese em todos os níveis de hierarquia da Unidade Aurora Maravilha, 

oportunizando o engajamento, o desenvolvimento das pessoas e a atuação na 

comunidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Envolver os voluntários independente de nível hierárquico nas atividades 

e eventos oportunizando a troca de experiências entre eles, criando 

laços e fortalecendo relações; 



2- Planejar as atividades com comprometimento e dedicação visando o 

bem estar das pessoas beneficiadas com as ações;  

 

3- Compreender e conhecer as necessidades para desenvolver atividades 

que venham ao encontro das expectativas das pessoas envolvidas com 

o projeto; 

 

4- Transformar realidades com respeito aos valores das pessoas que dela 

fizeram parte. 

 

 

APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 A seguir serão apresentadas as ações de maior relevância 

desenvolvidas na Unidade de Maravilha. 

 

1- AÇÕES INTERNAS 

 

1ª Atividade: Contação de Histórias 

Aconteceu na Unidade de Maravilha, o Curso de Contação de Histórias 

com a Contadora Eva Trierveiler, promovido pela Fundação Aury Luiz 

Bodanese através do SESCOOP. O curso tem como objetivo formar e 

sensibilizar novos contadores de histórias, despertando neles o interesse pelo 

trabalho voluntário. Participaram empregados da unidade e professoras da 

rede municipal de ensino. No final do curso os 21 novos contadores de 

histórias, puderam pôr em prática o aprendizado do curso, desenvolvendo 

atividades na APAE e na Escola Caic de Maravilha, promovendo a contação de 

histórias para mais de 200 crianças. 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos, Escola Caic e APAE. 

Dia/Mês: 04 e 05 de Outubro das 08:00 ás 17:00 

Carga Horária: 10h  

Número de Voluntários Envolvidos: 22 Voluntários 



Número de Beneficiados: 200 pessoas 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 



2ª Atividade: Outubro Rosa 

Em comemoração ao outubro rosa, a unidade FAMH desenvolveu 

durante todo o mês atividades alusivas ao outubro rosa, realizando decoração 

do trevo de acesso à cidade, almoço especial com cardápio rosa e em parceria 

com Rede Feminina foram realizados 35 preventivos a empregadas da 

unidade, ressaltando quanto da importância da realização do exame 

anualmente pela mulheres. 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: Outubro de 2017. 

Carga Horária: 10h  

Número de Voluntários Envolvidos: 02 Voluntários 

Número de Beneficiados: 1.300 pessoas 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ª Atividade: Gincana Vivendo Saúde 

Em 20 de outubro foi realizado a última atividade da gincana do vivendo 

saúde na unidade FAMH. As equipes participaram de um quiz de perguntas e 

respostas. Participaram do evento o gerente da Unidade e os supervisores. Ao 

final foram somados os pontos de cada equipe, sendo que todas receberam um 

certificado pela importante participação e colaboração que tiveram durante a 

gincana. 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 20 de Outubro de 2017 das 13:00 ás 17:00 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 02 Voluntários 

Número de Beneficiados: 50 pessoas 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4ª Atividade: Novembro Azul 

Em comemoração ao novembro azul, a unidade FAMH desenvolveu 

durante todo o mês atividades alusivas à campanha, realizando almoço 

especial com cardápio azul e mural, ressaltando a importância da realização do 

exame anualmente pelos homens. 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: Novembro de 2017. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 01 Voluntário 

Número de Beneficiados: 1.300 pessoas 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª Atividade: Homenagem Chapecoense  

No mês de novembro, em homenagem a Chapecoense, a unidade 

FAMH coloriu de verde a portaria de entrada da unidade e os empregados 

vieram vestidos com camisetas brancas ou verdes para que pudesse ser 

prestado a homenagem as 71 vítimas do acidente. 

 

 



Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 29 de Novembro. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 02 Voluntários 

Número de Beneficiados: 1.300 pessoas 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6ª Atividade: Formatura Vivendo Saúde 

No mês de novembro ocorreu na unidade FAMH, a formatura de mais 

uma equipe de multiplicadores do programa Vivendo Saúde da Fundação Aury 

Luiz Bodanese. Participaram da formatura o Gerente da unidade Sr. André 

Ricardo Miotto, supervisores e encarregados, enaltecendo aos formandos a 

importância de cada um para a disseminação do programa Vivendo Saúde. 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 30 de Novembro das 13:30 ás 16:30. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 03 Voluntários 

Número de Beneficiados: 21 pessoas 

Fotos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7º Atividade: Dia Mundial de Luta Contra a AIDS 

 

Dia 01 de Dezembro é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a 

Aids, que tem como objetivo orientar e conscientizar as pessoas sobre os 

sintomas, perigos e as formas de se prevenir a doença. Na oportunidade os 

cipeiros e os multiplicadores do Vivendo Saúde da unidade FAMH, realizaram 

panfletagem com cartilhas informativas, também foi exibido na área de lazer 

civil os vídeos feitos pelos multiplicadores durante a gincana do Vivendo 

Saúde. 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 01 de Dezembro das 12:00 ás 16:00. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 06 Voluntários 

Número de Beneficiados: 1.300 pessoas 

Fotos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8º Atividade: Encerramento Amigo Energia 

No início do mês de dezembro, foi realizado o Encerramento do Amigo 

Energia FAMH 2017, data alusiva ao Dia Internacional do Voluntário. Nesta 

data, além de relembrar as atividades e projetos desenvolvidos pela Unidade 

de Maravilha, foi o momento de presenteá-los com um mimo da Fundação Aury 

Luiz Bodanese e valorizar o empenho dos 150 voluntários que não mediram 

esforços no desenvolvimento das atividades voluntárias no ano. Na 

oportunidade, o gerente da Unidade, Andre Miotto, e a coordenadora do 

Programa Amigo Energia FAMH 2015/2017, Fabiane Knob, agradeceram a 

diferença que estes voluntários fizeram e fazem na vida da comunidade, bem 

como, o bem que multiplicam. A partir de 2018 a coordenação do programa de 

voluntariado na unidade passará a ser desenvolvido por Zonaira Nardino. 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 05 de Dezembro de 2017. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 03 Voluntários 

Número de Beneficiados: 150 pessoas 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Atividade: Entrega Brinde de Final de Ano 

 

No mês de dezembro os encarregados, supervisores, monitores e 

voluntários realizaram a entrega do brinde de final de ano a todos os 

empregados, aproveitando o momento para desejar um Feliz Natal e um 

Próspero Ano Novo, também estava presente o bom velhinho que entregou 

balas aos empregados no final do turno. 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 22 de Dezembro de 2017 das 10:00 ás 01:00. 

Carga Horária: 15h 

Número de Voluntários Envolvidos:  30 Voluntários 

Número de Beneficiados: 1.400 pessoas 

Fotos: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ª Atividade: Carnaval da Prevenção 

 

No mês de Fevereiro os multiplicadores do Vivendo Saúde realizaram o 

carnaval da prevenção na unidade FAMH. Neste dia houve atividades de 

prevenção aos empregados, com dicas e distribuição de preservativos. Ao total 

foram distribuídos aproximadamente 1.600 unidades de preservativos. O dia foi 

animado com músicas e os empregados aproveitaram o espaço denominado 

“Carnaval FAMH” para registrar o momento. 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 09 de Fevereiro de 2018. 

Carga Horária: 08h  

Número de Voluntários Envolvidos: 12 Voluntários 

Número de Beneficiados: 1.600 pessoas 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 



11ª Atividade: Dia da Mulher 

 

Com o objetivo de promover no dia 08 de março um Dia Especial para 

as mulheres, os multiplicadores do Vivendo Saúde organizaram o 1º chá da 

Mulher. O qual contou com uma fala do Gerente da unidade, Sr. André, que 

enfatizou a importância da Mulher em nossa cooperativa, na família e na 

construção da nossa história. No chá foi realizado uma palestra com a 

psicóloga do Saúde Mental, Francieli Pandolfo que abordou o Tema: 

Empoderamento Feminino nos dias atuais. Também durante o dia, as mulheres 

foram maquiadas e realizam design de sobrancelhas na troca de turnos. Todas 

as ações fortaleceram a auto imagem das mulheres atendidas. 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 07 de Março de 2018 das 08:30 ás 10:30 e das 15:30 ás 17:30. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 03 Voluntários 

Número de Beneficiados: 90 pessoas 

Fotos:  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12ª Atividade: Dia da Saúde e Nutrição 

 

Em comemoração ao Dia da Saúde e Nutrição, a Unidade realizou uma 

ação com o objetivo de promover a qualidade de vida através da medicina 

alternativa. As atividades foram realizadas em meio a natureza, contando com 

participação voluntária da Clínica Estética Evoluir, com os serviços de 

auriculoterapia, design de sobrancelhas, massagem relaxante. O grupo GAVE 

de Flor do Sertão trouxe informações dos benefícios dos chás. Ainda houve 

degustação de sucos detox. A Ação proporcionou bem estar e apresentou 

novos caminhos para uma boa saúde!!! 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 09 de Abril de 2018 das 12:30 ás 16:30 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 03 Voluntários 

Número de Beneficiados: 200 pessoas 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13ª Atividade: Saúde, Nutrição e UNIVIDA 

Em parceria com a UNIMED Chapecó, através do programa UNIVIDA, 

foi realizado uma ação relacionada a saúde dos empregados da unidade 

FAMH.  Na oportunidade, nutricionista e enfermeira realizaram levantamento 

de IMC (índice de massa corpórea) e orientações sobre obesidade. Esses 

dados serão estudados pela unidade a fim de realizar orientações aos 

empregados 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 24 de Abril de 2018 das 12:00 ás 16:00. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 02 Voluntários 

Número de Beneficiados: 150 pessoas 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14ª Atividade: Dia de Conscientização Sobre o Ruído 

Em comemoração ao Dia Internacional de Conscientização Contra o 

Ruído foi elaborado um mural com informações de legislação abordando o 

ruído no período de lazer e a poluição sonora. No mesmo espaço um vídeo foi 

reproduzido para pequenos grupos de empregados que passaram pela área de 

lazer. O vídeo simula as perdas auditivas em todos seus graus, trazendo a 

reflexão sobre as dificuldades enfrentadas pelos indivíduos que apresentam 

perda de audição. Após a reprodução do vídeo foi realizada uma conversa com 

a fonoaudióloga, buscando a sensibilização dos empregados para o cuidado 

com a audição, dentro e fora da empresa.  

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 25 de Abril de 2018 das 08:00 ás 17:00. 

Carga Horária: 08h  

Número de Voluntários Envolvidos: 01 Voluntário 

Número de Beneficiados: 100 pessoas 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15ª Atividade: Maio Amarelo 

Em comemoração ao Movimento Maio Amarelo, a CIPA e Segurança do 

Trabalho, realizaram uma palestra com Sargento Jair da Policia Militar do 

Município. Com o objetivo de orientar os empregados sobre riscos, cuidados e 

importância da segurança no trânsito, e mostrar os números de acidentes no 

município de Maravilha desde o início do ano. 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 18 de Maio de 2018 das 13:30 ás 15:00. 

Carga Horária: 01h30min  

Número de Voluntários Envolvidos: 01 Voluntário 

Número de Beneficiados: 40 pessoas 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16ª Atividade: Brechó Solidário 

Em Junho a unidade FAMH realizou o Brechó Solidário. O objetivo foi 

praticar o senso de utilização do Programa A LUPA – Separar o útil do inútil, 

dando um destino às coisas que não são úteis para aquele ambiente. 

Lembrando sempre que o que não é útil para você, pode ser útil para outra 

pessoa – realizando a campanha do agasalho. Após a arrecadação os 

agasalhos e calçados doados, foram comercializados no Brechó Solidário a 

preços simbólicos.  

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 15 de Junho de 2018 das 09:00 ás 16:00. 

Carga Horária: 07h  

Número de Voluntários Envolvidos: 06 Voluntários 

Número de Beneficiados: 100 pessoas 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17ª Atividade: Dia de Combate ás Drogas 

Em junho comemorou-se o Dia Internacional de Combate ás Drogas. Na 

oportunidade, os multiplicadores do Vivendo Saúde da unidade FAMH 

realizaram um cinema da prevenção com paródias sobre o tema, realizadas no 

último ano. Foram apresentados os vídeos na área de lazer da unidade, onde 

os empregados puderam assistir e receber a informação de uma forma lúdica.  

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 26 de Junho de 2018 das 10:00 ás 16:00. 

Carga Horária: 06h  

Número de Voluntários Envolvidos: 01 Voluntário 

Número de Beneficiados: 200 pessoas 

Fotos: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18ª Atividade: Dia do Homem 

No dia 15 de Julho comemora-se o Dia Internacional do Homem.  Na 

unidade FAMH, o comitê de comunicação planejou um dia exclusivo para Eles. 

Como forma de agradecimento e para homenageá-los, foram feitas diversas 

atividades em um local exclusivo para os homens. Na oportunidade os homens 

tiveram mateada, vídeos radicais, chute ao pneu e também contou com a 

presença da Mecânica Car Tech, explicando sobre mecânica automotiva. 

 



Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 15 de Julho de 2018. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 02 Voluntários 

Número de Beneficiados: 400 pessoas 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ª Atividade: Jubilados 05 Anos 

No dia 15 de Agosto de 2018 foram realizadas as comemorações dos 

Jubilados de 5 anos na unidade. Agradecemos e homenageamos a cada 

colaborador pela participação no crescimento da Cooperativa Central Aurora 

Alimentos. Como brinde foram entregue canecas a cada jubilado e foi feita uma 

pequena confraternização entre eles. 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 15 de Agosto de 2018. 

Carga Horária: 04h  



Número de Voluntários Envolvidos: 05 Voluntários 

Número de Beneficiados: 100 pessoas 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20ª Atividade: Paródia Vivendo Saúde 

O Vivendo Saúde da unidade FAMH promoveu neste dia 30 de Agosto a 

apresentação do Concurso de Paródias do Vivendo Saúde 2018. A equipe 

vencedora foi o “Grupão da Prevenção”. A paródia selecionada abordou os 

temas relacionados a abuso infantil, drogas, AIDS e violência contra a mulher.  

A apresentação levou de forma lúdica a informação e a prevenção para os 

empregados da unidade.  

 



Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 30 de Agosto de 2018. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 10 Voluntários 

Número de Beneficiados: 1.400 pessoas 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- AÇÕES EXTERNAS 

 

1ª Atividade: Dias das Crianças Ser Aurora 

No dia 07 de Outubro de 2017 foi realizado, nas dependências da Ser 

Aurora, a festa do Dia das Crianças. Foi uma tarde divertida, com brinquedos 

infláveis, palhaços, pintura facial, entre outras atividades recreativas. 

 

Local/Entidade: Ser Aurora Maravilha 

Dia/Mês: 07 de Outubro das 13:30 ás 17:30 

Carga Horária: 04h 

Número de voluntários envolvidos: 80 voluntários 

Número de Beneficiados: 1.308 pessoas 

Fotos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ª Atividade: Cinema da Prevenção 

 

No início do mês de outubro foi realizado o cinema da prevenção nas 

escolas de Educação Básica João XXIII e Escola de Educação Básica Nossa 

Senhora da Salete do município de Maravilha. O filme abordado foi “Faroeste 

Caboclo”, que aborda o tema das drogas. E teve como parceiros a Policia 

Militar e dos Instrutores do PROERD. 

 

Local/Entidade: Escola de Educação Básica João XXIII e Escola de Educação 
Básica Nossa Senhora da Salete de Maravilha/SC. 

Dia/Mês: Outubro de 2017. 

Carga Horária: 16h  

Número de Voluntários Envolvidos: 02 Voluntários 

Número de Beneficiados: 400 pessoas. 

Fotos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ª Atividade: Festival do Sorvete 

 

No dia 12 de Outubro os voluntários da unidade FAMH em parceria com 

as Cooperativas Auriverde e Sicoob Credial estiveram auxiliando no tradicional 

Festival do Sorvete, realizado pela JCI e Prefeitura do Município de Maravilha, 

em comemoração ao Dia da Criança. Foram beneficiadas as crianças até o 5º 

ano do ensino fundamental das escolas da rede pública e privada do Município, 

a ação ocorre todos os anos no Município e a Aurora sempre é parceira desse 

importante evento. 

 

Local/Entidade: Espaço Criança Sorriso em Maravilha/SC. 

Dia/Mês: 12 de Outubro de 2017 das 07:30 ás 18:00 

Carga Horária: 10h  

Número de Voluntários Envolvidos: 10 Voluntários 

Número de Beneficiados: 3.000 pessoas 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª Atividade Desenvolvida: Pintura Facial na APAE 

 

No dia 16 de Outubro os voluntários da pintura facial da unidade FAMH, 

estiveram na APAE do município de Maravilha, realizando atividades de pintura 

facial com os alunos especiais levando alegria e proporcionando a eles uma 

tarde diferente e divertida.  

 

Local/Entidade: APAE Marisol em Maravilha/SC. 

Dia/Mês: 16 de Outubro de 2017 das 13:30 ás 15:30 

Carga Horária: 02 horas  

Número de Voluntários Envolvidos: 02 Voluntários 

Número de Beneficiados: 17 pessoas 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5ª Atividade Desenvolvida: Pintura Facial e Contação de Histórias  

 

Os Voluntários do Programa Amigo Energia, tornaram especial o dia 23 

de outubro, em uma ação na cidade de Romelândia, na Escola Estadual 

Professor Hermínio Heusi da Silva, onde foi levado o programa Roda de Leitura 

da FALB e a Pintura Facial, pela passagem do Dia da Criança, proporcionando 

as crianças um dia divertido e diferente na escola. 

 

Local/Entidade: EEB Professor Hermínio Heusi da Silva em Romelândia/SC. 

Dia/Mês: 23 de Outubro de 2017 das 08:00 ás 12:00. 

Carga Horária: 04h 

Número de Voluntários Envolvidos: 10 Voluntários 

Número de Beneficiados: 70 pessoas 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6ª Atividade: Construção de Banheiro 

 

Os voluntários da unidade FAMH estiveram auxiliando a secretaria de 

Assistencial Social do município de Maravilha, na construção de uma banheiro 

para uma família carente do interior do Município. Os voluntários fizeram as 

principais etapas da fundação e alicerces, e a parte da construção das 

paredes, a sequência da construção será realizada pela secretaria da 

assistencial social. 

 

Local/Entidade: Maravilha/SC. 

Dia/Mês: 23 de Outubro de 2017 

Carga Horária: 16h (incluindo a parte da fundação e alicerces realizados em 
setembro/2017). 

Número de Voluntários Envolvidos: 03 Voluntários 

Número de Beneficiados: 02 pessoas 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ª Atividade: Doação de Sangue 

No dia 18 de novembro, os voluntários da unidade FAMH realizaram 

mais uma doação de sangue no HEMOSC em Chapecó. Doar sangue é mais 

do que ajudar, é simplesmente doar uma vida a quem precisa dela. 

 

Local/Entidade: HEMOSC Chapecó/SC. 

Dia/Mês: 18/11/2017 das 09:00 ás 13:00. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 24 Voluntários 

Número de Beneficiados: Indeterminado 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8ª Atividade: Cinema da Prevenção 

No mês de Abril o Vivendo Saúde da unidade FAMH, realizou o cinema 

da prevenção na escola Estadual Hermínio Heusi da Silva do município de 

Romelândia-SC.  O filme trabalhado com os adolescentes foi “Faroeste 

Caboclo”, que aborda tema das drogas/violência. Foram atendidos 205 

adolescentes com idade entre 14 e 18 anos. Também na ação, foi aplicado 

“Mitos e Realidades” com discussão e trocas sobre o assunto. Ao final de cada 

turma atendida um dos alunos enfatizou a importância da ação para a escola.  

 

Local/Entidade: Estadual Hermínio Heusi da Silva do município de 
Romelândia/SC. 

Dia/Mês: 17 e 19 de Abril de 2018. 

Carga Horária: 12h  

Número de Voluntários Envolvidos: 03 Voluntários 

Número de Beneficiados: 205 pessoas 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9º Atividade: Cartinhas de Natal – Saltinho/SC 

Os Voluntários do Programa Amigo Energia realizaram uma campanha, 

buscando proporcionar um natal mais alegre as crianças. A campanha foi 

realizada com o município de Saltinho, aonde as crianças escreveram cartinhas 

ao Papai Noel, e as mesmas foram adotadas pelos voluntários. No dia 15 de 

Dezembro foi realizada a entrega dos presentes na sala de treinamentos do 

restaurante da unidade com a participação dos padrinhos, foi um momento 

único, onde vimos a alegria no rosto de cada criança. 

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos Unidade de Maravilha. 

Dia/Mês: 15 de Dezembro de 2017 das 08:00 ás 12:00. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 80 Voluntários 

Número de Beneficiados: 80 pessoas 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10ª Atividade Desenvolvida: Natal em Tigrinhos 

 

Juntamente com o Papai Noel Palito, a unidade de Maravilha participa 

anualmente da campanha de Natal arrecadando brinquedos internamente, 

onde todos os empregados podem participar com doações. Na unidade foram 

arrecadados cerca de 300 brinquedos, e os mesmos foram entregues no 

município de Tigrinhos no dia 16 de Dezembro, tornando assim o natal das 

crianças beneficiadas muito mais feliz. 

 

Local/Entidade: Tigrinhos/SC. 

Dia/Mês: 16 de Dezembro de 2017 das 13:00 ás 16:00. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 1 Voluntário 

Número de Beneficiados: 300 pessoas 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11º Atividade: Doações APAE 

Durante o ano todo foram arrecadados embalagens de pasta de dente, 

óleo de cozinha e canetas, produtos solicitados pela APAE de Maravilha, com o 

óleo é produzido sabão para comercializar, e os tubos e as canetas são 

vendidos a uma empresa especializada, os lucros arrecadados são revertidos 

em benefícios para a APAE.  

 

Local/Entidade: APAE Marisol. 

Dia/Mês: Dezembro de 2017. 

Carga Horária: 01h  

Número de Voluntários Envolvidos: 01 Voluntário 

Número de Beneficiados: 30 pessoas 

Fotos: 
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12ª Atividade: Lar de Idosos Coração de Maria 

 

Nos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, o voluntário da 

Unidade de Maravilha, Gilmar Antonio Bertamoni, realizou uma campanha, em 

parceria ao Amigo Energia, em benefício ao Lar de Idosos Coração de Maria 

do munícipio de Maravilha, o qual constituiu na venda de rifas para levantar 

 



fundos para reformas no espaço, bem como motivou parceiros que doaram 

materiais para a reforma. Concomitantemente, o voluntário organizou uma 

campanha interna na unidade para arrecadação de fraldas geriátricas e 

dinheiro que foi revertido na aquisição de mais 30 pacotes de fraldas. No dia 11 

de janeiro, o voluntário Gilmar e a coordenadora do Amigo Energia, Zonaira 

Nardino, realizaram a entrega das doações ao Lar de Idosos, que conta 

atualmente com 29 idosos. 

 

Local/Entidade: Lar de Idosos Coração de Maria. 

Dia/Mês: 11 de Janeiro de 2018. 

Carga Horária: 01h  

Número de Voluntários Envolvidos: 10 Voluntários 

Número de Beneficiados: 29 pessoas 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13ª Atividade: Feijoada Beneficente 

Os voluntários do programa Amigo Energia da unidade FAMH auxiliaram 

na feijoada beneficente ao menino Vinicius Vergotthi, o mesmo precisa realizar 

uma cirurgia no quadril. Os voluntários se mobilizaram na venda das fichas 

bem como na entrega das marmitas. Além da feijoada, foi auxiliado na venda 

de rifas, onde todo o valor foi revertido para auxiliar na cirurgia.  



Local/Entidade: Igreja Evangélica de Maravilha. 

Dia/Mês: 26 de Maio de 2018 das 06:00 ás 13:00. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 15 Voluntários 

Número de Beneficiados: 247 pessoas 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14ª Atividade: Dia “D” Combate a Dengue 

 

No mês de fevereiro a unidade FAMH promoveu um dia “D”. Houve um 

dia de conscientização ao combate à Dengue em parceria com a Vigilância 

Epidemiológica de Maravilha. Na ocasião o Diretor da Sala de Situação esteve 

orientando os empregados durante todos os turnos de trabalho, acerca da 

prevenção das doenças causadas pelo Aedes Aegypti. Houve uma participação 

expressiva dos empregados durante a ação. Concomitantemente, foi realizado 

uma ação preventiva com 38 voluntários da Aurora no Bairro Estrela, próximo a 

unidade.  Os voluntários realizaram a coleta de materiais que serviam de 



criadouro para o mosquito, eliminando os possíveis focos. Foi realizado a 

conscientização e orientação aos moradores. Foi coletado uma grande 

quantidade de lixos em terrenos baldios e nas ruas e encaminhado ao destino 

correto. No total a ação do dia “D” abrangeu cerca de 2.000 pessoas.  

 

Local/Entidade: Aurora Alimentos e Bairro Estrela. 

Dia/Mês: 26 de Fevereiro de 2018. 

Carga Horária: 08h  

Número de Voluntários Envolvidos: 35 Voluntários 

Número de Beneficiados: 2.000 pessoas 

Fotos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15ª Atividade: Lar de Idosos Coração de Maria 

No dia 07 de março de 2018 foram recebidos, na Ser Aurora de 

Maravilha idosos do Lar Coração de Maria. Para proporcionar aos idosos uma 

manhã diferente, foi realizado a contação de histórias, um bingo com entrega 

de brindes, jogo de sinuca e foi servida uma deliciosa macarronada no almoço. 

Logo após o almoço, para encerrar, a fisioterapeuta da unidade fez uma 

atividade de alongamento com todos os participantes. 

 

Local/Entidade: Ser Aurora. 

Dia/Mês: 07 de Março de 2018 das 09:00 ás 13:00. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 07 Voluntários 

Número de Beneficiados: 24 pessoas 

Fotos:  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16ª Atividade: Horta em Tigrinhos 

 

No dia 03 de Março, os voluntários do programa Amigo Energia da 

unidade FAMH, solicitados pelo empregado Denilson Grope, foram até o 

Centro de Educação Professor Ivo Luiz Honnef em Tigrinhos, a fim de auxiliar 

na construção da horta escolar, onde os alunos e professores irão dar 

continuidade com o cultivo de hortaliças para a utilização na alimentação 

escolar.  

 

Local/Entidade: Centro de Educação Professor Ivo Luiz Honnef em 
Tigrinhos/SC. 

Dia/Mês: 03 de Março de 2018 das 08:00 ás 12:00. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 06 Voluntários 

Número de Beneficiados: 133 pessoas 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17ª Atividade: Doação de Sangue 

As Cooperativas de Maravilha, Auriverde, Aurora Alimentos, Coocatrans, 

Crescol, Sicoob, Sicredi e Sulcredi, elencaram como uma de suas ações em 

comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo, a Doação de Sangue. 

Desta forma, envolveram empresas de transporte parceiras, Michele Tur, Reise 

Bus, Transcatto e Zanotto, que solidariamente transportaram, ao longo da 

semana de 25/06 à 29/06, 83 pessoas até o Hemosc de Chapecó para doação 

de sangue.   

 

Local/Entidade: Hemosc em Chapecó/SC. 

Dia/Mês: 25 a 29 de Junho de 2018. 

Carga Horária: 25h  

Número de Voluntários Envolvidos: 83 Voluntários 

Número de Beneficiados: Indeterminado 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18ª Atividade: Dia “C” 

No Dia 30 de Junho foi realizado o dia C, com objetivo de apresentar 

maneiras sustentáveis de ajudar a sociedade por meio do cooperativismo, 

mostrando que atitudes simples tendem a mudar o mundo, e contribui com o 

crescimento do ser humano como cidadão. As atividade aconteceram na Praça 

da Matriz, dentre as ações foram realizadas dança e alongamentos, Mateada e 

a feira do Troca – Troca, onde as pessoas podiam trocar Óleo de cozinha, 

lacres de latinhas, tubos de pasta de dente, meias e canetas por uma peça de 

roupa, brinquedo, calçado ou livros. A ação foi realizada pelas cooperativas do 

município Aurora, Auriverde, Coocatrans, Cresol, Sicoob, Sicredi, Sulcredi.  

 

Local/Entidade: Praça José Bunse em Maravilha. 

Dia/Mês: 30 de Junho de 2018 das 08:00 ás 12:00. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 15 Voluntários 

Número de Beneficiados: 250 pessoas 

Fotos: 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ª Atividade: Programa Eco Cooperação e Roda de Leitura 

A Fundação Aury Luiz Bodanese (FALB) em parceria com a Aurora 

Alimentos de Maravilha (SC), esteve com o Programa Eco Cooperação e Roda 

de Leitura contando histórias e realizando atividades de educação ambiental na 

Escola de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 

Maravilha/SC. Na oportunidade foram realizadas palestras sendo possível, 

dessa forma, refletirmos sobre a importância da conservação dos recursos 

naturais, coleta seletiva dos resíduos e os benefícios da reciclagem. 

 

Local/Entidade: Escola de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, em Maravilha/SC. 

Dia/Mês: 06 de Agosto de 2018. 

Carga Horária: 04h 

Número de Voluntários Envolvidos: 02 Voluntários 

Número de Beneficiados: 235 pessoas 

Fotos: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20ª Atividade: Rua do Lazer 

No dia 18 de agosto de 2018, voluntários da unidade de maravilha, 

participaram da 1ª Rua do Lazer Solidária de Maravilha. Os voluntários 

participaram levando a pintura facial e o programa Roda de Leitura. O trabalho 

teve como finalidade apresentar atividades de resgate de brinquedos e 

brincadeiras folclóricas por voluntários de vários segmentos e representantes 

do comércio e indústria do município de Maravilha/SC, para as crianças e 

adultos de nossa cidade. 

 

Local/Entidade: Maravilha/SC. 

Dia/Mês: 18 de Agosto de 2018 das 13:00 ás 17:00. 

Carga Horária: 04h  

Número de Voluntários Envolvidos: 10 Voluntários 

Número de Beneficiados: 180 pessoas 

Fotos: 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21ª Atividade: Premiação Redação 

Em Agosto aconteceu a premiação da redação na Escola Hermínio 

Heusi da Silva do município de Romelândia-SC. O cinema da prevenção foi 

realizado pelos multiplicadores do Vivendo Saúde da unidade FAMH e contou 

com a participação de 205 adolescentes daquele município. Conforme 

regulamento, a escola deveria escolher as melhores redações e encaminhá-las 

para a unidade para a escolha das redações.  

 

Local/Entidade: Escola Hermínio Heusi da Silva do município de Romelândia-
SC. 

Dia/Mês: 24 de Agosto de 2018. 

Carga Horária: 02h  

Número de Voluntários Envolvidos: 04 Voluntários 

Número de Beneficiados: 205 pessoas 

Fotos: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS GERAIS 

 

Número total de Ações Internas desenvolvidas na Unidade: 20 ações  

Número total de horas de Ações Internas: 113 horas e 30 minutos  

Número total de voluntários envolvidos nas Ações Internas: 117 

Número total de pessoas atendidas nas Ações Internas: 11.401  

 

Número total de Ações Externas desenvolvidas na Unidade: 27 ações  

Número total de horas de Ações Externas: 224 horas e 45 minutos 

Número total de voluntários envolvidos nas Ações Externas: 879 (586 

empregados + 293 terceiros) 

Número total de pessoas atendidas nas Ações Externas: 10.364 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

  

 

 

HRC/SCD OF  Nº 03/18                                          Chapecó-SC, 21 de setembro de 

2018. 

 

Prezada Senhora, 

  

O Hemocentro Regional de Chapecó, através do setor de Captação de 

Doadores, vem por meio deste, informar os resultados qualiquantitativos das Doações 

de Sangue realizadas pelos colaboradores das Unidades da Aurora Alimentos. 

No ano de 2018, novamente a Aurora Alimentos foi considerada destaque 

entre as participantes do Empresa Solidária Hemosc, no incentivo e organização de 

seus colaboradores para a doação de sangue. 

Identificamos um aumento do número de Auroras’s envolvidas, sendo que 

neste ano, apenas 2(duas) das Empresas não trouxeram doadores. 

Agradecemos imensamente a todos que contribuem direta e indiretamente 

para o crescimento deste projeto, não medindo esforços para isso. 

 

Em anexo tabela com as doações efetuadas e candidatos a doação 

Respeitosamente, 

 

 

  ELIANA MARIA RIBICKI 

AS. Nº 2544/CRESS 12ª Região 

 Coord. Captação de Doadores 

 

Sra. 
Débora Mendes 
Fundação Aury Bodanese 
CHAPECÓ – SC 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE 

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC 

Rua São Leopoldo 391 D – Esplanada  - Chapecó  - SC – 89812-530 

FONE: (049) 3700-6401 – www.hemosc.org.br 

 

 

 

 

DOAÇÕES REALIZADAS PELO COLABORADORES DA 

 AURORA ALIMENTOS DE MARAVILHA 

PERÍODO 01/09/2017 a 01/09/2018 

CÓDIGO AURORA CANDIDATOS A DOAÇÃO DOAÇÕES EFETUADAS 

2321 Maravilha 111 96 

    

TOTAL  111 96 
 

 


