RELATÓRIO SOCIAL
2016

QUALIDADE DE VIDA

Revitalização do
Abrigo Infanto-Juvenil

Definição – Que é um Abrigo?
Serviço que oferece acolhimento
provisório para crianças e
adolescentes, afastados do
convívio familiar por meio de
medida protetiva de abrigo, em
função de abandono ou cujas
famílias ou responsáveis
encontrem-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua
função de cuidado e proteção,
até que seja viabilizado o retorno
ao convívio com a família de
origem ou, na sua
impossibilidade,
encaminhamento para família
substituta.
De acordo com a Lei 12.010
(03/08/2009), “o acolhimento
institucional e o acolhimento
familiar são medidas provisórias

e excepcionais, utilizáveis como
forma de transição para
reintegração familiar ou, não
sendo esta possível, para
colocação em família substituta,
não implicando em privação de
liberdade.”
Informações do Abrigo InfantoJuvenil:
•
•
•

Idade:
crianças/adolescentes de 0 à
18 anos
Manutenção:
responsabilidade do
Município
Número de crianças:
capacidade até 22
crianças/adolescentes.

Veja fotos de como era o abrigo no início de 2016:

Principais necessidades:
•
•
•
•
•
•
•

Arrumar fiação elétrica – Abrigo e Container
Condicionador de ar para Container
Móveis para biblioteca/espaço interativo no Container
Piso nos quartos
Reforma das portas
Forrar sofá
Cortina sala

No período de 7 meses foram realizados 5 mutirões para pintura, sem
contar a manutenção de troca de toda parte elétrica do espaço do
Abrigo e do Container, reforma dos pisos, pintura do container.

1ª etapa: revitalização da parte elétrica do Abrigo e instalação de
eletricidade no container
Responsável: CELESC – Centrais Elétricas de Energia de Santa
Catarina

2ª etapa: pintura interna do Abrigo e Container

Veja fotos das áreas antes da pintura:

Veja fotos do trabalho dos nossos voluntários:

Nossa equipe:

Relato
Mesmo com um amanhecer
nebuloso e frio, que persistiu
pelo decorrer da manhã, o
Mutirão no Abrigo Infanto-Juvenil
reuniu, no dia 02 de julho, cerca
de 18 voluntários. O pessoal da
Celesc, parceiros do Mutirão,
chegaram cedo e foram
arredando mesas, subindo
escadas para trocar luminárias e
preparando as tintas... aí
começou todo o trabalho até às
18h30 do mesmo dia. Nossos
voluntários foram chegando aos
poucos e tomando conta da
pintura do Container. Ao meiodia, as cozinheiras do Abrigo
serviram um delicioso carreteiro
com sobremesa de arroz-doce.
Cada voluntário serviu seu prato
e achou um cantinho próximo às
crianças para saborear o
delicioso almoço. À tarde os

serviços continuaram e sem
parar a parte interna do Abrigo
foi mudando de cor e tomando
cara de “lar”. A criançada e os
adolescentes do Abrigo
estiveram presentes o tempo
todo... paramos mais uma vez
para o café da tarde com cinco
tipo de bolos...que delícia! Os
voluntários demonstraram muita
motivação e união. Sempre fico
muito impressionada e alimento
a alma com este tipo de ação.
Para mim, ver pessoas unindose para realizar um “Bem maior”,
ao invés de sozinhas, justifica a
existência do Instituto Martinelli
Solidariedade, além de ser o
exemplo, para àquelas crianças
de que o mundo pode ser
melhor. Este sentimento
combinado com a paixão que
Deus me deu me dá a certeza
de que existem pessoa boas
nesta vida. Obrigada à todos..

Etapa final – acabamento (container):

Etapa final – acabamento (parte interna):

Revitalização do SOIS
(Serviço Organizado de Inclusão Social)

O que é o SOIS?

O SOIS é um serviço da
Secretaria Municipal da Saúde,
que compõe a rede de Atenção
Psicossocial do município de
Joinville. Desenvolve ações de
convivência,

desinstitucionalização e
reabilitação psicossocial em
conformidade com a Portaria
3.088/2011, tendo como público
alvo pessoas acima de 16 anos ,
com transtorno metal crônico e
necessidades decorrentes do
uso de drogas, promovendo a
inclusão social.

Revitalização do Espaço Educativo:

Etapa final: a execução do serviço:

Associação dos Amigos do Autismo (AMA)

Inauguração da nova ala da
AMA
No dia 15 de setembro, o
Instituto Martinelli, enquanto
parceiro, participou da
Inauguração da nova ala da AMA
(Associação dos

Amigos do Autismo de Joinville).
A inauguração do espaço ficou a
cargo do Sr. Moacir Bogo que há
28 anos tem dedicado esforços
para a melhoria e construção da
entidade.

Lacre Solidário
A APAE de Tubarão foi a
beneficiada com duas
cadeiras de rodas da
Campanha do Lacre.
O menino Davi Valim foi o
protagonista da Campanha do
Lacre na Cidade de Tubarão/SC.
Após ouvir conversa sobre a

Campanha do Lacre mobilizou
amigos da escola, restaurantes,
conhecidos e familiares para que
a doação se tornasse real.
A APAE de Tubarão foi a
beneficiada com duas cadeiras
de rodas da Campanha do
Lacre.

Doação na filial de Criciúma
Os alunos da escola CEI
CRIANÇA CIDADÃO, de
Criciúma,

representados por sua Diretora
Jucinéia Nunes, arrecadaram os
69kg de Lacre que deu direito a
doação de duas cadeiras de
rodas.

A primeira cadeira de rodas, foi doada para a APAE – Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Siderópolis/SC.

A segunda cadeira foi encaminhada para a Sra. Lídia Bianchini
Timóteo,
que após passar por “Aneurisma” ficou com sequelas que
impossibilitaram sua locomoção.

E mais um doação, O Cauê, de Criciúma, em dezembro, recebeu
um andador

Para surpresa, em meados de dezembro/2016, recebemos a notícia
que a Polícia Militar de Criciúma arrecadou um carrinho de
supermercado lotado de lacre, o que supostamente no início de 2017
oportunizará a doação de mais 2 cadeiras de rodas.

Concurso de Desenho Martinelli Dream
World

Ganhadoras do Concurso Martinelli Dreams
Doação dos brinquedos:
Na data de 12 de outubro, a
Casa Lar Padre Fachinni de
Joinville recebeu os brinquedos
que foram arrecadados (matriz e
filiais) no Concurso “Martinelli
Dream World”.
A Fundação Pe. Luiz Facchini foi
fundada em 1994 e atua nas
seguintes ações:

2 cozinhas comunitárias atendem 200 crianças e 15
adultos
Cidadão do Futuro- 160 crianças
do bairro Itinga
Casa Lar – 25 crianças/
adolescentes de 0 a 17 anos.
Obs.: por motivos legais os
rostos das crianças não podem
aparecer, e desta forma não foi
liberado para tirar fotos.

Doação de mexas de cabelo - Outubro Rosa
Você deve estar se perguntando...
o que é a Casa do Adalto... como
surgiu... o que faz?
Desde muito cedo esta criança iniciou
sua luta contra o câncer. Aos quatro
anos teve como diagnóstico um
neuroblastoma. Nesta época
começou a luta e dedicação por parte
dos familiares para sua cura.
Fez seu tratamento no Hospital
Infantil Pequeno Príncipe, na cidade
de Curitiba-PR e recebeu o apoio da
APACN - Associação Paranaense de
Apoio à Criança com Neoplasia. Em
setembro de 2002 Adalto veio a
falecer.
Sua mãe, Noeli, reuniu um grupo de
amigos e propôs a fundação em
Joinville de uma casa de apoio, com
o objetivo de abrigar crianças e
adolescentes carentes em fase de
tratamento e seus acompanhantes,
fornecendo-lhes hospedagem,
alimentação adequada, vestuário,
transporte, tratamento odontológico,
muito amor e carinho, contribuindo
assim para a humanização do
tratamento do câncer infantil. Noeli
doou uma área de 2070 metros
quadrados para a construção da
Casa de Apoio à Criança com
Câncer, a Casa do Adalto.
O tratamento contra o câncer exige
um longo período de duração e que
deve ser realizado em hospital. Um
dos grandes problemas enfrentados
por estas famílias e suas crianças é o
fato de se submeterem a viagens de
ida e volta para suas cidades de
origem por não terem onde ficar,

quando não, se abrigarem em locais
que não proporcionam alimentação e
higiene necessária a essas crianças,
ocorrendo assim o risco de abandono
do tratamento.
Na data de 11 de outubro realizamos
a doação de 5 cortes/mexas de
cabelo que serão transformados em
perucas.
A iniciativa partiu da Katelin
(Previdenciário/Matriz), da
Nicole(Civel/Matriz) e da Bruna (de 11
anos, filha da Dra. Camila Borel).
Aproveitamos o momento para levar
presentes que foram doados na ação
do Concurso “Martinelli Dream
Words”.
A Kauane que aparece na foto, de
cabelo curto, é um exemplo de
criança que vem de bem longe, Ponte
Serrada, a 9h de viagem de Joinville,
para fazer tratamento de
quimioterapia cuja família fica alojada
na Casa do Adalto.
Atualmente, a Casa do Adalto, possui
uma oficina de Perucas e com a
participação de Voluntárias
confecciona-as para a doação
gratuita para pessoas com neoplasia
que passaram pela perda dos
cabelos em função de tratamento
radioterápico.
Esta foi nossa homenagem ao
Outubro Rosa.
Agradecemos pela atitude da
Bruninha, da Nicole e da Katelin que
demonstraram o valor do
desprendimento e da solidariedade.

EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL

Projeto Formando Cidadãos (Internauta Legal)

Locais e Palestrantes:
•
•

•
•
•

CEDUP - Semana do
Marketing - Dra. Dulceli
Escola Municipal Tereza
Mazolli Heinsemann – Bairro:
Jardim Paraiso – Dra. Lucieny
Machado – 16 de junho
Escola Municipal Maria Regina
Leal – Dr. José Martinelli –
16.09 – Espinheiros
Escola Particular Colégio Bom
Jesus - 05.08 - Dr. Jose
Martinelli - Saguaçu
Foram realizadas em 4
horários divididos entre
matutino e vespertino...
auditório lotado... estiveram
presentes

•
•
•

•

•
•
•

1100 alunos e alguns
professores.
Palestra na Escola Municipal
João de Oliveira – 19.08 - Dra.
Bruna Steuernagel Escola Pedro Ivo Campos –
Palestra proferida pelo Dr. José
Martinelli e Dr. Fábio
Stuernager na presença do
Instituto Data Folha.
Instituto Martinelli
Solidariedade entre os
selecionados para concorrer ao
Prêmio Innovare/2016
Outras escolas:
. Pastor Hans Muller
. E.M. Geraldo Wetzel

Apoio ao Bombeiro Mirim

O Instituto Martinelli
Solidariedade colaborou na
confecção de “Gibi”sobre

prevenção contra incêndio.

PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO

Dia Nacional da
Construção Social
No dia 27 de agosto o INSTITUTO
MARTINELLI SOLIDARIEDADE
participou do DIA NACIONAL DA
CONSTRUÇÃO SOCIAL cujo tema
estava ancorado em VALORES
QUE CONSTROEM.

Dentre os serviços gratuitos
oferecidos a comunidade de
Joinville, como educação, saúde,
lazer, esporte e cultura o Instituto
Martinelli atendeu a comunidade
no quesito CIDADANIA...
distribuindo cartilha e orientando
sobre DIREITOS BÁSICOS, DO
CONSUMIDOR e
PREVIDENCIARIO.

Evento Combact

PARTICIPAÇÃO CAMPANHA
PREVENTIVA
Recebemos convite para participar
do evento que faz parte da
programação mundial dos projetos
Polio Plus e Hepatite Zero,
mantidos pelo Rotary International
para erradicação das duas
doenças em todo o planeta.

Data: 22 de outubro
Local: Mercado Municipal de
Joinville
Horário: das 10h às 18h

PATROCÍNIOS E APOIOS

Campanha do Agasalho

Semana
Lixo Zero

Doações:
08 Gabinete
01 Antena Wi-Fi DELL
01 Aparelho Telefônico Intelbras
01 Aparelho Telefônico Gigaset
04 Aparelho Telefônico Siemens
02 Sensor de Presença
04 Fonte Carregador
Notebook
07 Fone de Ouvidos Nokia
01 Notebook Vaio
04 Caixa de Som
01 Calculadora Casio
03 Bateria Notebook
01 Notebook Acer Extense 4620
02 Notebook DELL Vostro3500
01 Notebook Toshiba Satiline Pro
02 Placa Mãe
01 Placa de Vídeo Zotac
01 Placa Central Telefônica
01 CD Player Portátil
02 Fone Head Set
01 GameBoy Nintendo
02 Controle Remoto
07 Mouse

02 Câmera Fotográfica
01 Carregador de pilha
02 Bateria de Celular
09 Celular
01 MP3
01 Cartão de Memoria Sony
02 Webcam
01 Relógio de pulso Digital
08 Conector Fonte
Carregador
01 Adaptador USB para Carro
03 Carregador Celular
02 Cooler
01 Transformador de Energia
01 Radio CD player
02 Teclado
01 Monitor LCD
01 Monitor CRT
01 Aquecedor
01 Micro - ondas
03 Televisões
O material foi enviado para a
Embraco que responsabilizou-se
pelo descarte correto dos
materiais recicláveis.

Orientação sobre
programas de
incentivo fiscal
PARTICIPAÇÃO CAMPANHA
PREVENTIVA
A convite da ACIJS (Jaraguá),
Claudia(Instituto Martinelli) e
Elton(TAX) foram convidados para
um bate-papo sobre os Programas
de

Incentivo Fiscal em prol da
fundação do Banco Social da
Associação Empresarial de
Jaraguá.

UNIDADES

Maringá
Feira das Nações
A entidade apoiada este ano foi o Lar
Escola Bom Samaritano.
Nas fotos estão, Sr. Arno do Lar
Escola, Elaine Mattos e Rodrigo
Mariano, ambos da área de
Negócios Especiais de Maringá
Festa da Canção - AFIM
A AFIM (Associação de Apoio ao
Fissurado Labiopalatal de Maringá),
instituição beneficiada, é uma
organização sem fins econômicos
fundada em 1987 que oferece
atendimento ao fissurado labiopalatal
de Maringá e região, como apoio
complementar ao tratamento
realizado no Centrinho (HRACHospital de Reabilitação de
Anomalias Craniofaciais) e CAIFCentro de Atendimento Integral ao
Fissurado, em Curitiba-PR.
Atualmente, conta com 506
pacientes em atendimento, de
Maringá e mais 80 municípios (dos
quais 70% são oriundos de famílias
de baixa renda), perfazendo um total
de 550 atendimentos ao mês nos
diversos serviços prestados.

Destaca-se que a fissura
labiopalatal, popularmente conhecida
como lábio leporino, é uma abertura
na região do lábio e/ou palato (céu
da boca) do bebê ocasionado pelo
não fechamento destas estruturas na
fase embrionária, isto é, entre a 4ª e
a 12ª semana da gestação. A missão
da entidade é possibilitar a inclusão
social do indivíduo com fissura
labiopalatal, por meio da reabilitação.
Rede Feminina de Combate ao
Câncer
Na 9ª Semana Solidária King Pizza.
Arrecadamos R$420,00 o que foi
suficiente para custear remédio para
dor para 3 dias das crianças com
Neoplasia da rede Feminina de
Combate ao Câncer de Maringá.

Doações dos agasalhos para o
CAPS de Sarandi/PR

São Paulo
Páscoa
A Filial de São Paulo realizou
campanha para arrecadação de
Guloseimas que foram doadas
para uma instituição sem fins
lucrativos em situação de
vulnerabilidade social.
Arrecadação
Em outubro a Campanha voltou a
ser

realizada, porém o objeto de
doação foram alimentos não
perecíveis que foram
encaminhados a Lar Vovô Antônio
que atende pessoas em
vulnerabilidade social que realizam
tratamento no Hospital de
Barretos/SP.

Resumo de
convênios e doações
Convênios
DOM BOSCO/Joinville
AMA/Joinville – Associação dos
Amigos Autistas de Joinville
PARCEIROS
VOLUNTÁRIOS/Caxias do Sul/RS
Doações
LAR ABDON BATISTA – caixas de
leite
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS –
Confecção de Gibi

ABRIGO INFANTO JUVENIL –
remédios/Mutirão/revitalização
TERCEIROS (cama hospitalar,
oxímetro, projeto Voleibol de São
Bento... outros) –
SOIS (Serviço Organizado de
Inclusão Social) – revitalização
CAMPANHA LACRE SOLIDÁRIO –
doação de cadeiras de rodas

Agradecimentos
Aos parceiros das evitalizações:
•
CELESC (responsável por
toda revitalização da parte
elétrica, desde mão-de-obra,
• até a doação do material e
tintas para a pintura)
• ONG - Amparo a Criança - que
doou o Container,
condicionadores de ar, piso do
• container, bancadas do
container, custo com
Grafiteiros (Irmãos Feitosa)
• Rei das Divisórias – doou a
divisória do Container, e a
manta vinílica para
• os quartos (meninas e
meninos)
• Marcenaria São Marcos –
doação da estante do
Container
• Dohler – doação da cortina da
Sala
• Promacal – doação dos tecidos
para forrar 4 sofás
• Selbetti - Doação de 2
cadeiras para o Container
• Tintomax – doação de tinta
esmalte para o Container
• Instituto Martinelli – puffs, custo
com alimentação nos mutirões
e estofador
• Copapel: 4 lixeiras para
separar lixos recicláveis
Aos voluntários:
• Katelin G;. S. - Previdenciário
• Rodrigo Ortiz - Civel
• Jhonny S. Streit - Trabalhista
• Camila C. Lemos - Societário

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caroline dos Anjos Cotencioso
Thiago Luis Bernardes Ana Claudia S. da Rosa Rafaela A. de Oliveira - TAX
Lucas M. Bueno - RH
Nicole - Civel
Dra. Camila Borel e filha Bruna
(11 anos)
Alessandra Bernardes – Civel
Camila L. – Societário
Tainá B – TAX
Leonardo S. – Contencioso
Tributário
Caroline -TAX
Ketelin –
Trabalhista/Previdenciário
Thiago Silva – Contencioso
Tributário
Luis C. – Civel
Amanda – Internacional
Felipe Leão – Economia e
Finanças
Aline Lima - RH
Grace Kely - Controladoria
Leonardo G. - TAX
Dulceli (Controladoria)
José Martinelli
Lucieny (Negócios)
Magrit M. (Negócios)
Fábio S. (Previdenciáriao)
Bruna S.(Contencioso)
Marcela Thomaz (Maringá)
Elaine Mattos (Maringá)
Rodrigo Mariano (Maringá)
Patricia Beluzzo (São Paulo
Thiana (Porto Alegre)
Fernanda Baccin (Porto Alegre)
Franciele Oliveira (Criciúma)

