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PALAVRA DA PRESIDENTE

O ano de 2021 foi especialmente
marcado pelo retorno gradativo das
nossas atividades presenciais,
possibilitando assim o feliz reencontro da
equipe com nossos usuários de forma
planejada, sistemática, segura e
acolhedora. O Programa Viver esteve por
todo o período de pandemia à disposição
das famílias, ajudando a promover a
segurança alimentar, garantindo a
escuta qualiﬁcada pela equipe técnica e
com isso garantindo orientação e
encaminhamentos importantes para o
acesso dos usuários aos seus direitos.
Acreditar! Essa foi a palavra que a equipe
trabalhou neste ano, acreditando e
fazendo acreditar que seria possível viver
novamente tudo àquilo que pausamos
por praticamente quase 2 anos.
Pudemos sentir a importância que a
instituição tem para o território, a partir
do engajamento que a comunidade
apresentou com a retomada das
atividades. O Programa Viver oportuniza
um espaço de convivência saudável, e em
especial pensou em projetos que
permitissem nossos adolescentes a
acessar o turbilhão de emoções que esse
período de isolamento gerou. Nossos
esforços continuam para que o trabalho
de “amor ao próximo” nunca pare e que
Viver seja uma arte, da qual brevemente
é contada aqui.

MARLENE LÚCIA SOMENSI
Presidente

TODOS OS DIAS, GERAMOS
OPORTUNIDADES
Somos uma entidade sem ﬁns lucrativos, fundada por voluntários em 23 de
maio de 1993, localizada há 28 anos no bairro Quedas do Palmital em sede
própria. Como entidade de cunho social, somos reconhecidos de Utilidade
Pública Municipal por meio da Lei nº 6421/2013, Utilidade Pública Estadual, lei
nº 16.733/2015, Registro no CMCA 001/2013, Registro no CMAS n° 006/2014 e
Certiﬁcado de Responsabilidade Social de Santa Catarina pela ALESC por 05
anos 2016/2017/2018/2019/2021.
Nosso principal objetivo é oportunizar o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, que consiste em um espaço de convivência
saudável, formação para a participação da cidadania, desenvolvimento do
protagonismo, a partir dos interesses, demandas e potencialidades da faixa
etária de 06 a 15 anos, assim como o fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários no contra turno escolar, para 160 crianças e adolescentes
oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade pessoal e ou social.
Atualmente, também integramos a rede de Proteção Social de Chapecó, e
estamos estruturados conforme determina a Tipiﬁcação Nacional de Serviços
Socioassistenciais e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

NOSSA MISSÃO
Atuar na Prevenção dos riscos sociais e
pessoais de crianças, adolescentes e núcleos
familiares, fortalecendo vínculos, promovendo
direitos e a autonomia do indivíduo.

NOSSA VISÃO
Gerações futuras mais felizes que a nossa.

NOSSA LINHA DO TEMPO

1993

Fundação do Programa Viver, servindo sopa para 20 crianças na casa
de uma voluntária do Bairro Santo Antônio, número que cresceu
chegando ao limite de 100 crianças.

1998

Instalação deﬁnitiva do Programa Viver no Bairro Quedas do Palmital,
em um terreno cedido pela Prefeitura Municipal de Chapecó, construída
com recursos advindos de doações, campanhas e eventos.

2013

O Programa Viver é desvinculado da mantenedora e se torna entidade
legalmente constituída e independente, atendendo às normatizações
da Política de Assistência Social.

2015

Reconhecimento Municipal e Estadual de Utilidade Pública. Registro
no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA. Inscrição
no Cadastro Nacional de Entidades de assistência Social – CNEAS.

2016

Manutenção do registro no Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
– CMDCA. Início da ampliação física de 285 m² e Certiﬁcação de
Responsabilidade Social 2016 pela Assembleia Legislativa de SC.

2017

Conservação do registro no CMAS e no CMDCA; Conclusão da
ampliação física de 285 m²; Recebeu novamente a Certiﬁcação de
Responsabilidade Social 2017 pela ALESC; Beneﬁciado com o Edital de
Cargill – Projeto Pão para Viver, para implantação de uma paniﬁcadora
e Cursos de Paniﬁcação e Confeitaria para 120 jovens e adultos.

2018

Ampliação da estrutura física do Viver, visando ampliar o número de
crianças e adolescentes atendidos.

2019

Continuidade da ampliação da estrutura física do Viver, além da
mudança da identidade visual e da elaboração do Planejamento
Estratégico, com a participação de todos os stakeholders.

2020

Lançamento do Produto Social Viver, e adaptação de diversas
atividades devido à situação de pandemia.

2021

Retomada das atividades pós-pandemia, com adequação
das demandas e desenvlvimento de inúmeros projetos.

NOSSA ESTRUTURA

ÁREA INTERNA (785 m² de área construída)
Área coberta com 330 m² construída
12 (doze) salas de apoio
01 cozinha equipada
01 paniﬁcadora equipada
01 depósito de alimentos
01 despensa
Salão principal com 150 m²
06 banheiros
02 banheiros adaptados
01 banheiro para funcionários
ÁREA EXTERNA
Playground
Academia ao ar livre
Quadra de areia
Campo de futebol com iluminação
noturna
Sala para gás e Lavanderia

NOSSA ESTRUTURA

Em 2021, nossa equipe de trabalho foi composta por:
01 Psicóloga/Coordenadora

01 Instrutora da Taekwondo

01 Assistente social/
Responsável Técnica

01 Instrutor de Xadrez

01 Monitora social

01 Professor de Boxe
01 Instrutor de Rádio

01 Assessor ﬁnanceiro

01 Professora de Inglês

01 Auxiliar administrativo

01 Professora de Pedagogia

01 Cozinheira

01 Professora de Aquarela

01 Auxiliar de paniﬁcação
01 Auxiliar de limpeza

01 Professor de Street Dance
02 Professores de Coral
01 Professor de Musicalidade/Sopro

01 Instrutor de Banda

01 Professor de Violino/Viola

01 Instrutora Dança

01 Professora de Violoncelo

01 Instrutora de Artesanato

01 Professor de Violão/Contrabaixo

01 Professor de Ed. Física

01 Instrutora de Flauta Doce

EQUIPE DE TRABALHO

Luciana Cunha
Anaí dos Santos
Marciana Martins Moraes
Juzemar Lohmann

Coordenadora e Psicóloga
Assistente Social - Resp. Técnica
Monitora Social
Assessor Financeiro

Paloma Barcelos

Auxiliar Administrativa

Ivanilde F. l. Machado

Auxiliar de Paniﬁcação

CarlaMachado
Marilei A. da R. Silva
Jandira da Silva

Acolhida da equipe no primeiro dia de
retorno às atividades pós-pandemia.

Cozinheira
Auxiliar de Limpeza
Instrutora de Artesanato

DIRETORIA

Nossa diretoria desenvolve suas atribuições de forma voluntária, e as reuniões
ordinárias acontecem bimestralmente, com a participação da equipe técnica
(assistente social, psicóloga/coordenadora e contador) onde são apresentados
os relatórios das atividades do Serviço de Convivência, o balanço ﬁnanceiro e
em conjunto deliberam sobre a gestão da entidade. As reuniões extraordinárias
ocorrem sempre que necessárias, principalmente para a elaboração do Plano
de Ação dos eventos e promoções.
Marlene Somensi
Nelson Akimoto
André Celuppi
Marili Curti
Eduardo Schwartz
Isolde Grando
João Rodrigues
Gilson Vivian
Isabel Cristina Trierveiler Machado
Ciro Villa Sanches
Jean Brugnera
Bento Zanoni

Reunião de diretoria.

Presidente
Vice-Presidente
1º Tesoureiro
2ª Tesoureira
1º Secretário
2ª Secretária
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal

NOSSOS OBJETIVOS

Geral:
Constituir um espaço de convivência saudável ao desenvolvimento das crianças
e adolescentes, formação para cidadania, promoção do protagonismo e da
autonomia dos mesmos, a partir dos interesses, demandas e potencialidades
dessa faixa etária de 06 a 15 anos, visando o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários.
Especíﬁcos:
1) Complementar as ações da família e comunidade na proteção e
desenvolvimento das crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos
familiares e sociais;
2) Oportunizar oﬁcinas pautadas em experiências lúdicas, culturais e
esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem,
sociabilidade e proteção social;
3) Viabilizar o acesso as experiências e manifestações artísticas, culturais,
esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades.
4) Assegurar espaços de referência para convívio grupal, comunitário e social e
o desenvolvimento de relações afetividade, solidariedade e respeito mútuo.
5) Possibilitar a ampliação do universo informacional artístico e cultural das
crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de
potencialidades habilidades, talentos e proporcionar sua formação cidadã.
6) Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo
contemporâneo.
7) Contribuir para inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema
educacional.

FORMA DE ACESSO

O ingresso ao Programa Viver - Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, pode ser por procura espontânea, por busca ativa através dos
proﬁssionais da entidade, por encaminhamento da rede sócio assistencial e
por encaminhamento de outras políticas públicas, cumprindo os critérios:
possuir idade de 6 a 15 anos, estar estudando na rede de ensino formal, se
encontrar em situação de vulnerabilidade social ou em situação de risco,
preferencialmente pertencer a região de abrangência do CRAS Seminário
no Sul do munícipio de Chapecó.
a) Capacidade de atendimento:
160 crianças e adolescentes com idade de 06 a 15 anos, no ensino formal e oriundas
de famílias em situação de vulnerabilidade social e de abrangência do CRAS do
bairro Seminário, preferencialmente.
b) Público atendido:
Foram atendidas 80 crianças no período vespertino, e 80 adolescentes no
período matutino, divididas em 04 turmas por período.
c) Abrangência territorial:
Municipal – Preferencialmente usuários territorialmente referenciados pelo
CRAS Seminário que corresponde a região sul do município de Chapecó
abrangendo o Bairro Quedas do Palmital onde está localizado o Programa
Viver e bairros e adjacentes, Palmital dos Fundos, Acesso ao Aeroporto,
Loteamento Dom José Gomes no Universitário entre outros.

Período de matrículas no Viver.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento do Serviço é realizado continuamente, com a participação dos
usuários na elaboração, execução e avaliação do serviço, durante as oﬁcinas e aulas,
através de caixa de sugestões e com a participação no Conselho de Pais e Amigos do
Programa Viver.

A diretoria e equipe técnica adotaram o mecanismo de controle social ao instituir o
Conselho de Pais e Amigos do Programa Viver, onde anualmente são eleitos os
componentes pelas famílias usuárias e lideranças da comunidade, para auxiliar no
planejamento e deliberações que dizem respeito a qualiﬁcação e ou manutenção do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, das ações complementares que
são realizadas no período noturno, visando o empoderamento das famílias e a
comunidade através do ensino fundamental, ensino médio e qualiﬁcação proﬁssional
para jovens e adultos.

Reunião com Associação de Pais.

CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Programa Viver é inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social
(CMAS) e participa das reuniões ordinárias enquanto representante titular da
Sociedade Civil. No ano de 2020 teve como representante eleita desta
Instituição como presidente do CMAS (gestão 2020-2022).

PARCERIAS PARA A MANUTENÇÃO

A manutenção das atividades do Programa Viver é realizada por meio de um convênio com
a Prefeitura de Chapecó, além de doações, promoções de eventos para captação de recursos
ﬁnanceiros e comercialização dos produtos sociais do Viver. Além disso, continuamente são
efetivadas parcerias para aprimorar as atividades do Serviço de Convivência (matutino e
vespertino) e das ações complementares para as famílias e comunidade (noturno). A equipe
técnica e a diretoria do Programa Viver vêm garantindo anualmente importantes parcerias
com a Prefeitura Municipal e diversas Instituições do município, além de participar frequentemente de Editais de projetos para a captação de recursos.

Projeto
REAPRENDENDO A VIVER
Este projeto teve como objetivo
trabalhar os impactos da
pandemia na saúde mental de
adolescentes entre 12 e 16
anos. Buscando fortalecer
ainda mais esses jovens para
que se tornem mais
empoderados, seguros e
decididos.
No dia 14 de setembro
aconteceu o primeiro encontro
com os pais e alunos que
participaram do projeto
Reaprendendo a Viver,
contemplado através do edital
do CMDCA/FIA e em parceria
com a Unoesc.

Projeto
REAPRENDENDO A VIVER
No dia 22 de novembro
aconteceu o último encontro da
primeira turma do projeto
Reaprendendo a Viver,
contemplado através do edital
do CMDCA/FIA e em parceria
com a Unoesc. Que teve como
objetivo trabalhar os impactos
da pandemia na saúde mental
de adolescentes entre 12 e 16
anos. Buscando fortalecer
ainda mais esses jovens para
que se tornem mais
empoderados, seguros e
decididos. Serão contemplados
com o projeto 45 adolescentes,
divididos em três turmas de 15
cada. As próximas turmas têm
previsão de início para o
primeiro semestre de 2022. O
encontro de encerramento com
a presença dos pais e
responsáveis aconteceu no dia
30 de novembro, momento para
avaliar o caminho percorrido e
realizar a devolutiva junto a
família.

Projeto
REAPRENDENDO A VIVER
No dia 15 de dezembro a
primeira turma do projeto
Reaprendendo a Viver, projeto
este contemplado através do
edital do CMDCA/FIA e em
parceria com a Unoesc,
realizou uma visita aos
laboratórios da Unoesc. Os
espaços visitados foram
escolhidos pelos adolescentes,
foram eles: laboratório de
química; Educação Física;
anatomia; engenharia civil;
arquitetura e Robótica. A
proposta da visita surgiu para
instigar a curiosidade desses
adolescentes acerca do mundo
acadêmico, para despertar o
interesse pelos estudos e
mostrar as possibilidades de
cursos e de carreira
proﬁssional na nossa região.
Durante a visita foi realizada a
entrega do certiﬁcado de
conclusão para aqueles que
cumpriram o critério de
frequência. Um momento
importante que marcará na
trajetória de vida desses
adolescentes, na busca por
conhecimento e por
experiências positivas.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

De segunda a sexta-feira, desenvolvemos atividades no Programa,
das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h com o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de vínculos para 160 crianças e adolescentes oriundas de
famílias em vulnerabilidade social, em contra turno escolar, oferecendo um
espaço de convivência saudável e educativo, incentivando a participação em
atividades educativas, esportivas, culturais, recreativas e acompanhamento
psicossocial por assistente social e psicóloga através de diversas oﬁcinas.
Os proﬁssionais envolvidos no Serviço de Convivência desenvolvem as oﬁcinas
com intervenções pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas,
como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção
social. As oﬁcinas foram organizadas e executadas para propiciar um serviço
de convivência saudável com experiências favorecedoras do desenvolvimento
da sociabilidade e na prevenção de situações de risco social. O caráter de
rendimento nas oﬁcinas, não é enfocado como prioridade, ou seja, a prioridade
das oﬁcinas educativas, recreativas, esportivas e culturais são de inclusão
social através das práticas ofertadas. O Serviço de Convivência possui um
caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e aﬁrmação dos direitos e no
desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de
alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social, assim
sendo, as oﬁcinas, projetos, ações e atividades são desenvolvidas com estes
critérios sob acompanhamento psicossocial da assistente social e da psicóloga.

SEGURANÇA ALIMENTAR

Sendo a alimentação um direito básico do indivíduo, a Segurança
Alimentar é garantida no Serviço com a oferta de duas refeições por dia,
na distribuição de alimentos para as famílias através do Mesa Brasil do
Sesc uma vez por semana e mensalmente uma cesta básica (doadas por
pessoas físicas e jurídica) para as famílias que estão em risco alimentar
conforme avaliação da assistente social.

OFICINA DE EMPREENDEDORISMO

Através da parceria com o Cebrac - Escola de Cursos Proﬁssionalizantes
de Chapecó, teve início no Programa Viver no dia 18 de junho a oﬁcina de
Empreendedorismo para 20 adolescentes inscritos no serviço de
convivência. Os encontros aconteceram presencialmente na sexta-feira
de manhã, a cada quinze dias. A ideia foi oportunizar para esses jovens
um espaço para formar líderes conscientes de seu papel como cidadãos
e sua importância na sociedade. Assuntos como ética, persistência,
planejamento foram alguns temas abordados durante os encontros.
Na noite do dia 08 de outubro o encerramento das Oﬁcinas Inovadoras de
Empreendedorismo, que beneﬁciaram 15 adolescentes com faixa etária
de 13 a 15 anos. Durantes os encontros foram abordados temáticas
importantes como Empreendedorismo pessoal e proﬁssional. Na
oportunidade os participantes apresentaram os Projetos desenvolvidos
no decorrer das Oﬁcinas, e receberam o certiﬁcado de conclusão.
Momento especial, que foi prestigiado pelas famílias, equipe, convidados
e membros da diretoria.

VIVER ORQUESTRANDO

O Projeto ''Viver Orquestrando, Talentos Infanto-juvenis'' beneﬁcia 50
crianças e adolescentes com interesse em adquirir e/ou despertar
talentos no aprendizado e proﬁssionalização da música instrumental
erudita, com a proposta de compor uma Orquestra Sinfônica, por
intermédio de oﬁcinas (instrumentalização teórica e prática com as
seguintes aulas: canto – coral; violoncelo; contrabaixo acústico; violão;
violino; viola). Além de despertar talentos no aprendizado e
proﬁssionalização da música instrumental erudita visa também à
melhoria na qualidade de vida dos envolvidos, desenvolvimento do
potencial artístico-cultural, valores atemporais, tradições culturais,
espaços de convivência saudáveis, com trocas de experiências,
fortalecimentos de vínculos comunitários e inclusão social através da
cultura. As aulas acontecem no período matutino e vespertino (segunda,
terça, quinta e sexta-feira).

MOSTRA MUSICAL
VIVER ORQUESTRANDO

No dia 01 de outubro os professores do Projeto “Viver Orquestrando”
realizaram uma mostra musical para os alunos inscritos para participar
da Orquestra do Programa Viver. O objetivo do projeto é oportunizar para
crianças e adolescentes interessadas, cursos e vivências culturais a ﬁm
de resgatar, fortalecer e engrandecer o ser humano no que tange valores
atemporais, tradições culturais, espaços de convivência saudáveis, onde
há trocas de experiências, fortalecimentos de vínculos comunitários e
despertar talentos no aprendizado e proﬁssionalização da música
instrumental erudita por intermédio de aulas de
orquestra (instrumentos de cordas e canto coral), para crianças e
adolescentes priorizando as crianças e adolescentes em situação de
risco pessoal e social. Por ﬁm, adquirir as vestimentas necessárias para
as eventuais apresentações musicais das crianças.

OFICINA DE ESPANHOL

A oﬁcina de espanhol teve início
no mês de junho sob a orientação
da professora voluntária Greice e
acontece na segunda-feira. O
objetivo foi oportunizar para as
crianças e adolescentes o contato
com a língua espanhola, e
através do estudo da língua
serem capazes de compreender
as mensagens orais e escritas
das situações básicas da vida
cotidiana.

OFICINA DE INGLÊS

Foi desenvolvida no Serviço de
Convivência pela Professora
Gabriela Bernardi efetiva da
Secretaria de Educação. Com
essa parceria, a proﬁssional
ﬁcou 40 horas no Programa,
o que possibilitou a elaboração
de um cronograma onde todos
os usuários (crianças e
adolescentes) puderam
participar das aulas.

CIDADANIA ATIVA

A oﬁcina de Cidadania Ativa foi
realizada semanalmente para
todas as crianças e adolescentes
do Serviço, conduzida pela
Psicóloga da Organização
Luciana Cunha, numa
perspectiva de desenvolver
potencialidades, dinâmicas de
inclusão, reﬂexões acerca dos
direitos/ deveres e proteção
social.

LEITURAS E SOCIALIZAÇÃO
DE SABERES
As aulas foram realizadas pela
professora Ana Cristina
Madeira Lamaison funcionária
efetiva da Secretaria de
Educação, cedida 40 horas
semanal, visando reforçar os
conteúdos escolares através de
diversos grupos pequenos.

OFICINA DE XADREZ

A Oﬁcina de Xadrez foi realizada
pelo Instrutor voluntário Arthur
Schmidt Sanches com todas as
crianças e adolescentes do
Serviço de Convivência na
perspectiva de exercitar o
cérebro para as inúmeras
possibilidades.

OFICINA DE RÁDIO

A Oﬁcina de Rádio foi
desenvolvida pelo Professor
voluntário Ciro Villa Sanches no
ano de 2021, nas quintas-feiras
com os adolescentes do Serviço
de Convivência, em uma
perspectiva de oportunizar a
desenvoltura com o microfone e
o prazer da comunicação de
rádio. As atividades foram
realizadas respeitando o
distanciamento exigido.

OFICINA DE AQUARELA

A Oﬁcina de Aquarela é realizada
desde 2019 pelo professor
voluntário Alexsandro Gnovatto
com o objetivo de estimular a
criatividade das crianças e
adolescentes por meio da arte,
através do desenvolvimento da
pintura e desenho.

OFICINA DE CORAL

A oﬁcina de Coral teve início no
mês de março sob a orientação
do professor cedido pela
Fundação de Cultura dentro do
Programa Arte Cidadã. No
primeiro semestre, as aulas
aconteceram nos dois turnos,
uma vez por semana, de forma
remota na Entidade através de
data show, beneﬁciando as 65
crianças e adolescentes.

OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO

As aulas aconteceram sob a
supervisão do professor cedido
pela SECUL, e foram realizadas
inicialmente de forma remota.
Após o retorno as atividades
presencias, as aulas aconteceram
na quinta-feira, no período
matutino e vespertino. A
musicalização é considerada um
processo de construção do
conhecimento musical, tendo como
objetivo despertar e desenvolver o
gosto pela música, estimulando a
formação global do ser humano.

OFICINA DE FLAUTA DOCE

A oﬁcina de Flauta para
iniciantes aconteceu sob a
orientação da instrutora
voluntária Tamara. As aulas
aconteceram na segunda-feira
de tarde e sexta-feira de
manhã. O objetivo foi estimular
técnicas de sopro e o gosto pela
música.

OFICINA DE STREET DANCE

As aulas de Street Dance para
iniciantes foram ministradas
pelo professor Alex Ercego, no
período matutino e vespertino.
Desde do mês de agosto
compuseram o quadro ﬁxo de
oﬁcinas ofertadas pelo
Programa Viver, contemplando
as 160 crianças e adolescentes
inscritos.

OFICINA DE DANÇA GAÚCHA

Esta oﬁcina objetiva resgatar a
cultura gaúcha e oportunizar
convívio social com
apresentações em eventos
importantes. A professora
contratada realizou as aulas
toda semana para todos os
adolescentes e crianças
inscritas.

OFICINA DE BOXE

A oﬁcina de boxe se consolidou
em uma oportunidade de
conhecer e praticar mais esta
arte marcial, pelo instrutor
voluntário da Nobre Arte
Academia de Boxe. Em 2021
essa atividade iniciou com
força total.

OFICINA DE TAEKWONDO

A arte marcial de Taekwondo
continua conquistando as
crianças e adolescentes do
Serviço de Convivência do
Programa Viver. Através da
professora voluntária de
educação física ,Camila
Romanzini Skonetzky, está
sendo garantido as práticas
deste esporte para as crianças
e adolescentes usuários do
Serviço de Convivência.

BANDA DE FANFARRA

Os ensaios da Banda de Fanfarra do Programa Viver e da EBM Mirian
Meyer aconteceram uma vez por semana, nas quartas-feiras em
períodos diferentes, abrangendo 35 crianças e 30 adolescentes sob a
responsabilidade do Instrutor Orlando Villa Sanches.
No dia 03 de setembro foi realizado o primeiro desﬁle da Banda de
Fanfarra desde o início da pandemia, nossa última apresentação foi em
2019. Depois de muitos ensaios a Banda retornou com força total. Foram
percorridas as ruas do Bairro Quedas do Palmital e a apresentação da
Banca foi prestigiada pelos alunos da Escola Mirian Meyer.
No dia 12 de dezembro a Banda de Fanfarra participou do Natal Solidário,
realizado no Distrito de Marechal Bormann. As crianças puderam
prestigiar a apresentação da Banda e acompanharam a chegada do Papai
Noel. Foi uma tarde de muita diversão, brincadeiras, e ao ﬁnal todas as
crianças receberam presentes e lanche especial.

ROBÓTICA

O Curso Vivendo a Inclusão da Robótica contemplado através de Edital do
CMDCA, com recursos oriundo do Fundo da Infância e Adolescência (FIA),
foi realizado em parceria com a Universidade do Oeste de Santa CatarinaUNOESC, campus Chapecó. Foram oﬁcinas de iniciação à Robótica para
30 adolescentes com carga horária de 96 horas/aula e duração de 3
meses. As aulas aconteceram quintas e sextas-feiras na sede do
Programa Viver. Contemplando 2 turmas com 15 alunos cada, com faixa
etária entre 13 a 17 anos. O curso teve como objetivo proporcionar
conhecimentos nas mais diversas áreas da tecnologia, bem como
oportunizar a qualiﬁcação para o mercado de trabalho. Foram
ministradas aulas de informática básica, robótica LEGO, eletrônica básica
com Arduino, tecnologias divertidas, desenvolvimento e uso de jogos. As
oﬁcinas foram ministradas pelos professores Tiago Zonta e Guilherme
Ceroni. Ao ﬁnal do curso foi realizada uma capacitação para monitores
vinculados ao projeto, com carga horário de 20 horas, na Unoesc.

CAMPEONATO DE ROBÓTICA

No dia 13 de novembro foi realizada a Etapa Catarinense 2021 do Torneio
Juvenil de Robótica, competição com arena de disputa e que contou com
a participação da equipe de alunos do Curso de Inclusão a Robótica do
Programa Viver, equipe de alunos da Escola Bom Pastor e acadêmicos da
Unoesc Chapecó. Nesse dia também foi realizada a entrega do certiﬁcado
de conclusão do Curso Vivendo a Inclusão da Robótica para os 29
adolescentes que frequentaram com assiduidade as aulas de robótica no
VIVER. As equipes que participaram conquistaram vaga para o Torneio
Nacional de Robótica que acontecerá na cidade de São Paulo do dia 11 a
15 de dezembro de 2021. A equipe Robotic League do colégio Bom Pastor,
conquistou os três primeiros lugares na categoria Sumô Tradicional e na
categoria Viagem ao Centro da Terra. A equipe do Programa Viver
disputou a categoria Sumô Tradicional e conquistou o quarto lugar. As
seis melhores equipes representaram Santa Catarina no torneio Nacional
em dezembro.

AÇÕES COMPLEMENTARES
NO PERÍODO NOTURNO

Ensino Fundamental para Jovens e
Adultos
As aulas de Ensino Fundamental
(Alfabetização até a 9ª série) para
jovens e adultos, são realizadas em
parceria com a E.B.M Paulo Freire Secretaria Municipal de Educação,
nas segundas e quartas-feiras das
19 horas as 22 horas na sede do
Programa Viver.
Ensino Médio para Jovens e
Adultos
As aulas de ensino médio são
realizadas em parceria com o
SESI/SENAI há alguns anos, e
acontecem nas quintas-feiras das
19 horas às 22 horas, e beneﬁciará
35 jovens e adultos que desejam
concluir seus estudos com
qualidade e perto de sua casa.
Projeto Gastronomia para Viver
Curso de paniﬁcação e Confeitaria
(108hs/aula - 2ª e 4ª feira, das
18h45 às 22h); Técnicas de cozinha
aplicadas a gastronomia brasileira
(96hs/aula - quinta e sexta-feira,
das 18h45 às 22h; Aproveitamento
Integral dos Alimentos (24hs/aula aos sábados das 14h às 18h10). Os
cursos são em parceria com a
Fundação Cargill e SENAC, e
contempla 15 alunos por turma.
Objetivam aprimorar a qualiﬁcação
de jovens e adultos para a sua
inserção no mercado de trabalho.

AÇÕES COMPLEMENTARES
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

Evento de Páscoa
A Entidade realizou no dia 01 de abril a comemoração da Páscoa com as
crianças e adolescentes que participaram de forma presencial. Também
foram entregues cestas de doces para todas as crianças e adolescentes
inscritos, os pais/responsáveis e/ou as crianças compareceram para
retirar a cesta através de agendamento. Além das cestas doadas para os
usuários do Serviço de Convivência e seus irmãos, a Entidade também
beneﬁciou: 19 proﬁssionais da saúde na unidade do Bairro Quedas do
Palmital; 42 crianças que residem próximas a sede do VIVER; 44 crianças
das escolas do interior; 70 crianças e famílias de imigrantes que estão
abrigados em alojamento na Efapi e na Casa de Passagem. Desta forma
foram abraçadas 315 pessoas com a Páscoa de Família VIVER.

Visita ao Batalhão
No dia 07 de julho a Entidade teve a honra de receber a visita do 6°
Batalhão de Bombeiros Militar de Chapecó/SC. Oportunidade única para
as nossas crianças e adolescentes que puderam conhecer um pouco
mais sobre o passado e presente dessa belíssima proﬁssão. Ao longo dos
56 anos de serviços prestados a comunidade chapecoense o 6° BBM vem
desempenhando um trabalho impecável, com comprometimento,
proﬁssionalismo, coragem e prontidão pela vida.

AÇÕES COMPLEMENTARES
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

Distribuição de roupas
Durante o mês de julho com a chegada do frio extremo a Equipe do
Programa Viver intensiﬁcou a campanha de arrecadação de roupas de
inverno, através de divulgação nas redes sociais e pelo contato com
parceiros. A primeira doação aconteceu com a ajuda de voluntários, que
estiveram na tarde de sábado dia 03 de julho realizando a distribuição
das roupas que foram doadas por diversas pessoas físicas e jurídicas. Ao
todo foram 100 famílias beneﬁciadas, e em média 1.000 peças doadas. A
companha de doação continuou e a distribuição foi realizada diariamente
pela equipe técnica, que separou os pedidos e entregou por meio de
agendamento. Em outras duas oportunidades o Programa Viver abriu
suas portas para realizar a ação de distribuição, onde um membro da
família compareceu para escolher as peças de roupas. O repasse foi
realizado respeitando as exigências de combate a pandemia, com
distanciamento social, uso de máscaras de proteção e álcool em gel.

Doação de cobertores
No dia 12 de julho o Programa Viver iniciou a
distribuição de 140 cobertores doados pela LBV
Brasil (Legião da Boa Vontade). Foram
beneﬁciadas as 160 famílias de usuários do Viver,
além de famílias da região Sul e do interior de
Chapecó. Parceria que acontece pelo quarto ano
consecutivo.

AÇÕES COMPLEMENTARES
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

Cursos do Viver - novas turmas
No mês de agosto iniciou a segunda turma do Curso Vivendo a Inclusão
da Robótica, em parceria com a Unoesc, além dos cursos de
Aproveitamento Integral de Alimentos, Paniﬁcação e Confeitaria, Técnica
de cozinha aplicadas a gastronomia brasileira, com parceria e
certiﬁcação do Senac.
Feijoada Solidária
No dia 14 de agosto foi realizada a
“Feijoada Solidária” evento com a
parceria do Núcleo de Decoração de
Chapecó para a captação de
recursos para a manutenção do
SCFV. Tanto a elaboração quanto a
entrega foram realizadas no
Programa Viver. A feijoada foi
produzida por um grupo de
voluntárias denominadas
“Bolachetis” e a entrega realizada
pela equipe técnica e voluntários.

Prática de Pa Tuan Chin
Em parceria com a unidade de
saúde CSF Quedas do Palmital
para realizar em sua sede a prática
de Pa Tuan Chin e orientação de
exercícios físicos pelo proﬁssional
de Educação Física, e a enfermeira
disponibilizados pelo CSF. O
público beneﬁciado foi formado por
membros da comunidade do bairro
Quedas do Palmital, proximidades
indicadas pelo CSF e pelo Viver,
com necessidade de uma atividade
física sem impacto nas
articulações.

AÇÕES COMPLEMENTARES
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

Orientação Odontológica
No mês de setembro foram
realizadas atividades de
orientação odontológica pelos
acadêmicos de Odontologia da
Facesc e atividade de avaliação
(peso, altura) pelos acadêmicos
de medicina da UFFS.

Dia das Crianças
No dia 08 de outubro o Viver
realizou a comemoração do Dia
das Crianças para todas as
crianças e adolescentes
inscritos. Um dia de muita
diversão, com lanche,
brincadeiras, palhaços, desﬁle de
melhor fantasia e presentes. Ver
a alegria e o sorriso estampado
em cada crianças é o combustível
que nos move.
Curso de Inclusão Digital
No dia 05 de outubro iniciou no
Programa Viver o Curso de
Inclusão Digital em parceria com
o Programa Oportuniza da
Prefeitura de Chapecó e Senai
Chapecó. Foram disponibilizadas
20 vagas para jovens e adultos a
partir dos 16 anos. As aulas
aconteceram nas terças e
quartas-feiras das 8h às 11h30.

AÇÕES COMPLEMENTARES
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

Festa de Halloween
No dia 27 de outubro foi realizada a festa de Halloween para as crianças e
adolescentes durante o período matutino e vespertino. A festa contou
com lanche especial, brincadeiras e desﬁle de melhor fantasia. Os
adolescentes foram responsáveis pela organização da festa. Os alunos
interessados foram divididos em comissões, sendo elas: comissão de
entretenimento; comissão responsável pela comida; comissão de
decoração; comissão responsável pelo desﬁle. Essa iniciativa de envolver
os adolescentes na organização foi no sentido de promover e fortalecer
espaços de protagonismo desses alunos dentro e fora da Entidade,
estimulando a participação, proatividade, criatividade, engajamento, e
liderança para que ampliem suas conexões e oportunizem o exercício da
cidadania.

Atividades lúdicas
No dia 12 de novembro o
Programa Viver recebeu um grupo
de jovens da Associação Atlética
Acadêmica de Medicina
Desbravadores – AAAMD que
realizaram atividades lúdicas e de
pintura, e uma gincana educativa
com as crianças no período
vespertino. Foi uma tarde
agradável, com música, muitas
brincadeiras e lanche especial.

AÇÕES COMPLEMENTARES
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

Pizza do Viver
No início do mês de novembro o Programa Viver realizou o evento
tradicional de venda de Pizza, que tem por ﬁnalidade a captação de
recursos para auxiliar na manutenção do SCFV. A produção das massas,
montagens de sabores e entrega foi realizada na Entidade. Nessa edição
foram vendidos mais de 500 ingressos e todo valor revertido para
melhorias no atendimento.

Doação Mesa Brasil
No mês de novembro o Programa
Viver em parceria com o Mesa
Brasil -SESC, realizou a
distribuição do Chester de Natal.
Esse ano foi disponibilizado ao
Viver 70 aves, a avaliação dos
beneﬁciados foi realizada pala
assistente social, levando em
consideração a vulnerabilidade
social de cada família. Essa ação
acontece anualmente e contribui
com a ceia de natal das famílias.

AÇÕES COMPLEMENTARES
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

Grupo de Mulheres Viver Catarina
Os Encontros acontecem toda quarta-feira das 14h às 17h, sob a
supervisão da instrutora Jandira da Silva. Nos encontros elas aprendem
diversos tipos de artesanatos (bordados, crochê, tricô, pinturas em
tecidos, entre outros), além de consolidar um espaço para construção de
vínculos comunitários e trocas de vivências. No mês de novembro o grupo
de Mulheres Viver Catarina recebeu a visita da equipe da caixa econômica
de Chapecó, que realizou uma atividade de educação ﬁnanceira.

O grupo também participou no dia
24 de novembro do evento Ação
Mulher realizado pela SEASC no
CTG Quero Quero, onde reuniu
todos os grupos de mulheres do
município. No mesmo dia o grupo
Viver Catarina realizou um almoço
de confraternização, com amigo
secreto.

AÇÕES COMPLEMENTARES
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

Codorna no Rolete
O Programa Viver Ações Sociais, juntamente com o Centro Empresarial
(CEC), realizaram no doa 20 de novembro a I Codorna no Rolete. O evento
teve como ﬁnalidade levantar recursos para a construção da Casa de
Acolhimento, em obras próximo ao Hospital Regional do Oeste e que irá
receber pacientes e acompanhantes que vêm a Chapecó para tratamento
na unidade de radioterapia, e para ações do Programa Viver. Foram
comercializados 503 tickets de ingresso, cada kit foi montado para três
pessoas, com codornas e acompanhamento de macarrão, salada e molho
de codorna, com entrega via drive-thru. Somente de codornas, foram
assadas 3.150, mais 86 quilos para o preparo do molho.

Orientações
O Programa Viver recebeu os
acadêmicos da Unochapecó que
realizaram orientação para as
meninas da turma da manhã, sobre
cuidados com higiene pessoal, ciclo
menstrual, alterações percebidas no
corpo feminino após iniciar a
menstruação, e quais os cuidados
de higiene são importantes nesse
período. Abordagem foi feita de
forma simples e clara, de acordo
com a faixa etária de 10 a 15 anos.

AÇÕES COMPLEMENTARES
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

Encerramento do Curso de Inclusão Digital
No dia 01 de dezembro foi realizada no Programa Viver a aula de
encerramento o Curso de Inclusão Digital em parceria com o Programa
Oportuniza da Prefeitura de Chapecó e Senai Chapecó. Foram
disponibilizadas 20 vagas para jovens e adultos a partir dos 16 anos. As
aulas aconteceram nas terças e quartas-feiras das 8h às 11h30. No dia 17
de dezembro será realizada a entrega da certiﬁcação para os 12 alunos
que mantiveram frequência e concluíram o curso.

Certﬁcado Alesc
No dia 06 de dezembro o Viver recebeu pelo 5º ano a Certiﬁcação de
Responsabilidade Social, entregue em sessão especial pela Assembleia
Legislativa de Santa Catarina (Alesc). A instituição esteve entre as
organizações sem ﬁns lucrativos que se destacaram na 11ª edição da
entrega do certiﬁcado em função de ações realizadas nas áreas social e
ambiental no ano de 2020. Pelo Programa, estiveram presentes no
evento, realizado em Florianópolis, a coordenadora geral Luciana Cunha
e a responsável técnica e assistente social Anaí dos Santos.

AÇÕES COMPLEMENTARES
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

Café Literário
Na sexta-feira dia 03 de dezembro o Programa Viver realizou a segunda
edição do Café Literário. O evento ocorreu às 18h na própria Entidade, e
teve como tema a obra literária “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de
Saint-Exupéry. O Café Literário Viver tem o objetivo de apresentar
amostra daquilo que as crianças e adolescentes trabalham durante o ano
nas oﬁcinas oferecidas pelo SCFV e despertar neles o gosto pela leitura,
arte, música, expressão corporal e oratória. Além disso, tem como
ﬁnalidade trabalhar conjuntamente aspectos de autoestima e de
empoderamento. Com a intenção também de fortalecer laços familiares
e comunitários, o evento, com acesso gratuito, é voltado para as famílias
dos alunos e à comunidade. Porém, devido à preocupação com relação ao
coronavírus este ano cada aluno pode levar dois acompanhantes.

AÇÕES COMPLEMENTARES
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

Natal da Família Viver
O atendimento as crianças e adolescentes no SCFV foi realizado até o dia
16 de dezembro, e as ações complementares realizadas no período
noturno como EJA e cursos de paniﬁcação e Confeitaria e Culinária
aconteceram até a sexta-feira dia 17 de dezembro. O encerramento das
atividades de 2021 ocorre no dia 17 de dezembro com a tradicional Noite
de Natal da Família Viver. O evento é destinado as famílias, voluntários,
parceiros e Diretoria, uma grande celebração, que este ano contará com
a apresentação dos professores do projeto Orquestrando, apresentação
de ginastica artística e entrega dos presentes de natal pelo Papai Noel.
As cartinhas das 160 crianças e adolescentes foram enviadas para os
padrinhos que doaram os presentes conforme a sua condição. Além
disso, foi realizada a doação de uma cesta básica por família.

PRODUTO SOCIAL

Nosso Ateliê, tem à frente da produção a colaboradora Jandira da Silva,
que de forma sempre criativa buscou inovar e com isso o Viver conseguiu
abrir portas para exposições à comunidade. Os produtos são feitos
totalmente de forma artesanal, e com materiais obtidos através de
doações de estofarias e fábricas de roupas, que são também parceiras de
ações na Entidade. As vendas são feitas na própria Entidade, via mídias
sociais e eventos. A ﬁnalidade neste ano foi fortalecer o Ateliê nas
divulgações para que a comunidade pudesse conhecer e ter maior
facilidade para acesso à compra dos produtos. O propósito do produto
social é de auxiliar ﬁnanceiramente na manutenção das atividades
desenvolvidas para as crianças e adolescentes e suas famílias, no
entanto estamos ainda iniciando uma caminhada para que isto se torne
possível.

PRODUTO SOCIAL
CL U B E

Nossa Paniﬁcação esteve a todo vapor em 2021, através das nossas
colaboradoras, Ivanilde, Marili e voluntárias que atenderam à diversos
pedidos de encomendas de combos, que foi uma alternativa pensada
para venda ﬁdelizada através de assinatura mensal, onde o cliente
recebia em casa toda semana uma caixa de produtos (pão caseiro,
salgados, bolo, palito salgado, etc). e também pudemos atender com
salgados para coquetéis, de uma forma inovadora e segura, servido em
caixinhas individuais aos participantes de eventos. Percebeu-se que a
paniﬁcação está se tornando uma referência no que tange a ideia da
relação entre ajudar e adquirir um produto de qualidade para um ﬁm
social.

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO

O Programa Viver iniciou o atendimento em 2021 com 50% da capacidade
devido ao momento de pandemia vivido naquele momento, respeitando
os decretos estaduais e municipais, que ainda determinavam restrições
ao convívio social. Assim sendo a Entidade respeitou as recomendações
e retornou com atendimento normal no serviço de convivência para as
160 crianças e adolescentes somente no mês de agosto.
No primeiro semestre o atendimento psicossocial foi realizado para as 80
crianças e adolescentes que estavam frequentando o serviço de forma
presencial. O atendimento para os 80 usuários que permaneceram em
casa e suas famílias foi realizado por contato telefônico e agendamento
presencial na Entidade. A equipe manteve o vínculo com as famílias e por
esse motivo os atendimentos psicossociais aconteceram conforme o
previsto, através de atendimentos familiares em conjunto e ou individual,
orientações e encaminhamentos necessários para a rede de
atendimento. Além do repasse mensal de doações de cestas básicas e
agasalhos.
O Serviço de Convivência foi desenvolvido conforme o Plano de Ação e
recebeu o monitoramento contínuo em todas as etapas de
desenvolvimento pela equipe técnica da Entidade. Permitindo a
sistematização dos seguintes pontos positivos e negativos que servirão
de indicadores para a continuação e o aprimoramento necessário das
atividades no próximo ano.
Renovação e ampliação das parcerias e convênios devido a
credibilidade da entidade e do Serviço;
Desenvolvimento do Trabalho conforme determina a Tipiﬁcação
Nacional de Serviços Socioassistenciais e o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos;
Ampliação do atendimento de 150 para 160 usuários do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
O Serviço atingiu seus objetivos e ampliou o vínculo com as famílias à
comunidade em que está inserida e realizou ações em conjuntas com a
ede de proteção social e demais políticas públicas;

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO

A equipe técnica e demais proﬁssionais (contratados, cedidos,
voluntários) contribuíram no planejamento, monitoramento e avaliação
do serviço através de reuniões mensais com esta ﬁnalidade.
As Reuniões de Diretoria aconteceram conforme o previsto, para
deliberar sobre os assuntos pertinentes ao Serviço e também a Entidade;
A efetivação da participação das famílias em no mínimo três reuniões
anuais e em eventos relacionados aos seus ﬁlhos e ampliação da
participação voluntária em eventos organizados pela Entidade;
A implantação e a consolidação da melhoria da comunicação com as
famílias (pais mães e ou responsáveis) através das redes sociais
(WhatsApp, Facebook) de maneira individual inclusive;
O sucesso dos eventos realizados para a captação de recursos para
auxiliar na manutenção do Serviço;
Aprimoramento nas ações para o Fortalecimento do Grupo de
Mulheres Viver Catarina, através do acompanhamento efetivo da
psicóloga e assistente social.
A Segurança Alimentar das 160 crianças e adolescentes foi garantida
através da oferta de duas refeições diárias, as quais foram
confeccionadas e servidas pela cozinheira do Serviço totalizando 3.000
refeições por mês.
Ações Complementares em prol das famílias e comunidade no
período noturno através de parcerias que garantiram o acesso de jovens
e adultos ao Ensino Médio, Ensino Fundamental e a qualiﬁcação
proﬁssional com qualidade e certiﬁcação para jovens e adultos;
Sucesso nas campanhas de arrecadação de alimentos e roupas
usadas as quais foram repassadas como auxílios emergenciais para
famílias em situação de vulnerabilidade;
O Programa Viver permaneceu oferecendo suporte para o Projeto
Social Maria Leite do Bormann.
Início da execução dos projetos contemplados Vivendo a Inclusão da
Robótica, Reaprendendo a Viver e Orquestrando;

SOMOS UMA SOMA DE ESFORÇOS:

Nossos parceiros:

Padrinhos:
Magna Anzolin
Guilherme Matos
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