02-8102

Relatório Gestão

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
Parceiros

Parcerias com Governo do Estado de Santa Catarina (Secretarias de Estado da
Administração e de Turismo Cultura e Esportes), Fundação Catarinense de Cultura,
Prefeitura Municipal de Florianópolis (Secretarias Municipais de Educação, de
Cultura, Esporte e Juventude e de Assistência Social, Fundação Cultural Franklin
Cascaes, Autarquia COMCAP), Câmara Municipal de Florianópolis, PMSC, Corpo de
Bombeiros Militar e CASAN, Poder Judiciário Catarinense (Tribunal de Justiça e
Vara da Infância e da Juventude), Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Justiça
Federal (7ª Vara Federal), UFSC, UDESC (CEFID, FAED e IDCH), UNISUL, UNIVALI,
Estácio de Sá/SC, CESUSC, Colégio Santa Catarina, Colégio Catarinense, Colégio
Bom Jesus, Educandário Imaculada Conceição, Ação Social da Arquidiocese – ASA,
AIESEC, Lira Tênis Clube, Instituto Nexxera, SEBRAE-SC, Instituto Comunitário da
Grande Florianópolis – ICOM, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis ACIF, ACATE, CELTA, Estúdio Vozes, AFLODEF, IVG, Escola de Pais do Brasil,
Federação Catarinense de Basketball, Rotary Club de Florianópolis e com mais de
quarenta outras empresas e organizações da Região da Grande Florianópolis,

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
Lançamento de Novas Identidades Individuais

Anteriormente identificados dentro de Núcleos, os programas desenvolvidos na
IDES passaram a ter identidades próprias. As novas identidades visuais de cada
programa foram apresentadas em junho de 2019, mês de aniversário da IDES.
Sendo assim, o Núcleo da Infância agora se dividiu entre Lar São Vicente de
Paulo e Centro de Educação Infantil Girassol; Núcleo Formação e Trabalho
torna-se o programa Formação Aprendiz; e o Núcleo Arte Educação torna-se o
programa EducArte.

AÇÕES REALIZADAS
Lar São Vicente de Paulo

2018:

12 crianças acolhidas e 14 desligadas;
26 crianças atendidas;
Preparação de 03 crianças para adoção, 03 crianças para retorno à
família biológica, 08 crianças para retorno com a família extensa;
206 atendimentos com familiares.

2019:

21 crianças acolhidas e 13 desligadas;
34 crianças atendidas;
Preparação de 10 crianças para adoção, 05 crianças para retorno à
família biológica, 06 crianças para retorno com a família extensa;
420 atendimentos com familiares.

AÇÕES REALIZADAS
Centro de Educação Infantil Girassol

2018:

Foram atendidas no total 564 crianças;
50 desligamentos. A maioria se deu em consequência de garantia de vaga em
creche próxima a residência da família e mudanças de endereço;
320.000 refeições oferecidas;
Recepção de 40 estagiárias, no 1º e no 2º semestre do Curso de Magistério do
Instituto Estadual de Educação, para observação e docência na Educação
Infantil;
Realização de Baile de Carnaval, Festa Junina, Projeto Profissões, Festa da
Família, Festa de Encerramento e Mostra Pedagógica, todos eventos que contam
com participação efetiva das famílias das crianças;
Caminhada da Cidadania;
Festa do Pijama e Festa à Fantasia, em comemoração ao Dia das Crianças;
Festividades de Natal que tiveram apoio do Colégio Catarinense com serenata de
natal e do Colégio Imaculada Conceição que entregou presentes para turmas do
CEIG, a qual eles desenvolveram o projeto de integração;
9 Encontros de Formação das Coordenações das Instituições Conveniadas. Temas
desenvolvidos: O papel do coordenador pedagógico, planejamento, registro e
avaliação na educação infantil - NUFPAEI/PMF;
Formação Gestão do Cuidado “Ética, Cuidado, Desenvolvimento Humano e o
fazer educacional”. Palestrante Professor Dr. Rogério Machado Rosa;
Projeto Confecção de Jogos, em parceria com departamento de arquitetura da
UFSC;
Participação da Divina Festa através do Cortejo Mirim.

AÇÕES REALIZADAS
Centro de Educação Infantil Girassol

2019:

Foram atendidas no total 402 crianças;
32 desligamentos. A maioria se deu em consequência de garantia de vaga
em creche próxima a residência da família e mudanças de endereço;
Média de 320.000 refeições oferecidas;
Participação efetiva nas reuniões de formação da Prefeitura Municipal
de Florianópolis com informes administrativos, pedagógicos e formação
de

coordenadores.

Temas:

“A

(re)construção

do

Projeto

Político

Pedagógico das Instituições conveniadas da Educação Infantil”, “Os
Instrumentos de Trabalho Dentro da Educação” A Interdisciplinaridade
na Educação Infantil”, "O Ressignificado das Ações na Educação
Infantil”, “O Currículo na Educação infantil;
Realização de Baile de Carnaval, Festa Junina, Projeto Profissões, Festa
da Família, Festa de Encerramento e Mostra Pedagógica, todos eventos
que contam com participação efetiva das famílias das crianças;
Caminhada da Cidadania;
Festa do Pijama, Festa à Fantasia e o desenvolvimento do Projeto
Resgatando os brinquedos e as brincadeiras antigas em comemoração ao
Dia das Crianças;
Participação da Divina Festa através do Cortejo Mirim.

AÇÕES REALIZADAS
EducArte

2018:

Foram atendidos no total 154 crianças e adolescentes;
Foram realizados 44 desligamentos;
Participação dos adolescentes no Curso do InstitutoNexxera/SEBRAE
“Despertando Inovações Empreendedoras”;
Realização de oficina culinária com adolescentes colocando em práticas
atitudes empreendedoras;
Ampliação da atuação da colaboradora de psicologia;
Parceria com o Instituto Nexxera na festa de encerramento com doações de
brinquedos e a presença do Papai Noel;
Apresentações do Coro Vozes do Divino nas missas realizadas na Capela do
Divino;
Investidura dos novos cantores do Coro Vozes do Divino;
Realização de Torneio Esportivo com o programa Formação Aprendiz;
Oficinas

de

Ginástica

Rítmica

e

Basquete

Desportiva do Instituto Estadual de Educação;
Oficina de Grafite para crianças e adolescentes.

em

parceria

Associação

AÇÕES REALIZADAS
EducArte

2019:

Atendimento de 130 crianças e adolescentes;
Definição de Eixo Temático Anual “UBUNTU: Eu sou porque nós somos”;
Participação do Coro Vozes do Divino no evento Sons do Coração;
Realização de Palestra aos adolescentes sobre “Competências socioemocionais
que os jovens necessitam desenvolver para terem sucesso na vida pessoal e
profissional" em parceria com a palestrante Deborah Riggenbach;
Realização de Baile de Carnaval, Festa Junina, Dia do Esquisito e Gincana na
Semana da Criança, promovendo a integração e fortalecimento de vínculos
de crianças e adolescentes;
No mês da consciência negra, foram realizadas ações ao longo de todo o mês,
com rodas de conversa, cine debates, contação de histórias e roda de capoeira
no Mirante do Forte. O mês foi finalizado com uma manhã e uma tarde
cultural, onde as crianças e adolescentes compartilharam com os demais as
produções referentes à consciência negra.
Realização de ações do projeto “Domingo é dia de Teatro”, com contações de
histórias para as crianças;
Realização de Mostra Pedagógica para as famílias;
Oficinas de Ginástica Rítmica e Basquete em parceria Associação Desportiva
do Instituto Estadual de Educação.

AÇÕES REALIZADAS
Formação Aprendiz

2018:

Foram inscritos 723 adolescentes e jovens; realizadas 196 admissões;
42 desligamentos; 107 términos de contrato; finalizamos o mês de
dezembro com o quadro de 249 jovens ativos;
Conveniamento com as empresas Floripa Airport, OCL – Comércio e
Importação Ltda (nova filial Orion), Soléflex, Neoprospecta, Aurum;
Paradigma e Projeto Tamar;
Avaliações realizadas pela Educadora Social in loco nas empresas para
monitoria da aprendizagem prática, também realizadas pelas Assistentes
Sociais e Psicóloga quando demandado;
Realização de evento de Encerramento do Projeto Ecoprancha na Lagoa da
Conceição, onde os aprendizes ao utilizarem as pranchas ecológicas que
confeccionaram, puderam associar lazer, inclusão e sustentabilidade;
Realizada a doação de 03 Ecopranchas adaptadas para pessoas com
deficiência para a AFLODEF;
Renovada a parceria com o “Projeto Liderança Comunitária”;
Feira de Profissões;
Realização de Torneio Esportivo com o programa EducArte;
Realizado por meio da parceria de intercâmbio com a AIESEC, oficinas de
fotografia, inglês básico, espanhol básico, literatura, dicas de oratória,
debates sobre diversidade cultural, educação sexual, uso e efeitos de álcool
e outras drogas, métodos contraceptivos e gravidez na adolescência, saúde
e qualidade de vida.
Na oportunidade recebemos voluntários de Portugal, Alemanha, França,
Peru, Colômbia e Equador.

AÇÕES REALIZADAS
Formação Aprendiz

2019:

171 empresas prospectadas para parceria pela Consultora de Parcerias;
247 jovens ativos ao fim do ano de 2019;
231 atendimentos individuais com adolescentes;
13 reconveniamentos com empresas;
Novas parcerias com Projeto TAMAR, Unimed e Top Car
Veículos;
Contratação da Consultora de Parcerias;
Trabalho de prospecção, convênio e reconvênio em empresas realizado
pela Consultora de Parcerias;
Contratação da Estagiária de Serviço Social;
Revitalização da sala “Ctrl+Alt+Del”, em parceria com o Rotary;
Homologação do Curso SAFC junto ao MTE com ampliação de idade de 18
para 24 anos.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
Revisões de Contratos

Alimentação: encerramento do contrato com a empresa Nutribem. A partir de
janeiro de 2020 a IDES assumiu a gestão da Unidade de Alimentação e Nutrição,
realizando a contratação da equipe de profissionais, compras de gêneros
alimentícios e preparo de todas as refeições.
Celulares corporativos: mudança da operadora Vivo para a operadora TIM com
economia de valores dispendidos nessa despesa.
Manutenção elevador: alteração do contrato com a empresa Thyssenkrupp
visando a redução de custos.
Gás: alteração para a empresa Supergasbrás, buscando redução de custos e
melhor qualidade dos serviços.
Internet: transferência da conexão da Internet para a empresa Intercorp, com
significativa redução de valores e ganho de qualidade.
TI: implementação do sistema Bússola Social na gestão de projetos e programas
sociais e do sistema Omie na gestão financeira e compras. Contratação da
empresa Supportnet para a área de suporte de hardware e software.
Portaria remota: mudança da vigilância diurna presencial por vigilância
monitorada com grande economia de recursos.
Catracas: migração do sistema de uma empresa específica para esse serviço para
a empresa que atende o serviço de vigilância monitorada com a eliminação do
custo.
Manutenção portão: cancelado o contrato com a empresa que realizava esse
serviço e transferência para a empresa de vigilância monitorada.

Todas as ações acima representaram uma redução expressiva de valores que
contribuirão para a o equilíbrio financeiro da IDES.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
Gestão de Pessoas

Integração de novos colaboradores e utilização do manual do colaborador.
Profissionalização na gestão da limpeza com a contratação de uma técnica em
limpeza e desinfecção hospitalar para ocupar o cargo de supervisora.
Mudança no organograma da IDES com a extinção do cargo de Coordenação Geral e
criação da Coordenação Técnica e Coordenação Administrativa Financeira.
Projeto padrinho foi implantado com a finalidade de acompanhar o ingresso do novo
colaborador, dar suporte na sua adaptação inicial, apresentação da IDES, auxiliar no
processo de integração na equipe e fornecer todo o apoio necessário.
Implantada a avaliação do período de experiência dos novos colaboradores que
ingressam na IDES. São duas avaliações, uma aos 30 dias de contrato e a segunda aos
90 dias, consiste na avaliação da postura e capacidade técnica deste profissional e
sua integração com a cultura da IDES, o que definirá se o contrato terá continuidade
por tempo indeterminado.
Gincana IDES 2019, com a temática dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Anualmente são organizados eventos e capacitações envolvendo os colaboradores da
IDES. O principal destaque de 2019 foi a realização de uma gincana com a
participação de todos os colaboradores da IDES e 13 professores da PMF. Além de ser
um momento de integração e descontração, foram contemplados temas importantes
nas tarefas trabalhadas ao longo do dia, como forma de capacitação. São eles: Os
ODS,

legislação

trabalhista,

história

da

IDES,

manual

do

colaborador

e

sustentabilidade.
Implantação da avaliação de desempenho dos colaboradores da IDES através do
trabalho voluntário da consultora em RH Thais Mendonça. Em conjunto com a
equipe de Gestão de Pessoas, a voluntária realizou um mapeamento de competências
e elaborou um sistema de avaliação de desempenho piloto que começou a ser
aplicado em alguns setores no segundo semestre de 2019.
Redução do custo mensal da folha de pagamento em 2020 em torno de
R$ 42.000,00.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
Sustentabilidade

Distribuição de 800 agendas com o tema ODS para
os colaboradores, famílias atendidas e parceiros em
2018.
Divulgação interna e externa de todas ações
realizadas vinculadas aos ODS, alcançando 2.375
pessoas através de postagens nas redes sociais.
Cada

um

dos

17

ODS

foram

trabalhados

pontualmente na IDES, de janeiro de 2018 a maio
de 2019, envolvendo o público atendido, famílias,
colaboradores e voluntários.
Ações de destaque: Intervenções teatrais em 2018,
Caminhada

da

cidadania

CEIG

2018,

1º

SustentabilIDES: Sensibilizando Atitudes, realizado
no EducArte em 2019, Gincana IDES 2019 e as
diversas ações da Semana ODS na prática em 2019.
Criação

do

Hashi,

Sustentabilidade.

mascote

da

Comissão

de

PREMIAÇÕES E
CERTIFICAÇÕES

Certificado de Responsabilidade Social 2018 e 2019 concedido pela ALESC.
Signatário do Movimento ODS Santa Catarina 2018, 2019 e 2020.
Vídeo vencedor do concurso cultural “Combate ao trabalho infantil e
proteção a adolescentes no trabalho” promovido pelo FETI/FOCAP em
2018.
Melhor organização comunitária Junior Achievement 2018 através do
projeto “Econsciente” desenvolvido pelas turmas de SAFC e Serviços
Bancários do programa Formação Aprendiz.
Homenagem da Arquidiocese de Florianópolis pelo desenvolvimento da
iniciativa solidária Comunidade é Massa em 2018.
Homenagem da Arquidiocese de Florianópolis pelo desenvolvimento da
iniciativa solidária Espaço Gourmet Girassol em 2019.

PROJETOS REALIZADOS
Lar São Vicente de Paulo e Centro de Educação
Infantil Girassol

Fortalecendo Laços - Revitalizando Espaços: R$ 29.980,00. Revitalização da
sala de convivência e visita, aquisição de novas mobílias, adequação do
espaço da biblioteca das crianças;
Doação Alfa Gente: R$ 15.000,00. Aplicado na melhoria das instalações
elétricas do Lar;
Conhecendo o mundo brincando: R$ 55.800,00. Oportunizou diversos
passeios e visitas a museus e parques, bem como a compra de livros e
materiais didáticos para atividades internas e externas para as crianças;
Doe sua festa: R$ 8.000,00. Possibilitou a aquisição de tinta para pintura de
ambientes da casa, bem como na compra de tatames para a sala dos bebês do
CEIG;
Proteção e cuidados em tempos de pandemia: R$ 29.198,62. Projeto com
foco ao enfrentamento da pandemia, tendo como objetivo o pagamento do
motorista, duas cuidadoras e uma educadora, bem como combustível e
aquisição de medicamentos e manutenção do cilindro de oxigênio.
Oficina de bolos: R$ 7.000,00. Viabilizou a capacitação de 33 pessoas na
confecção de bolos e tortas. A primeira etapa foi somente com familiares do
CEIG e a segunda etapa foi aberta à comunidade;
Hora de comer também é hora de aprender: R$ 6.220,00. Aquisição de um
buffet infantil, dois armários para armazenamento dos utensílios de
cozinha e uma balança;
Corpo em movimento na Educação Infantil: R$ 25.625,00. Revitalização do
piso do parquinho para que as atividades de educação física possam
acontecer; Contratação de um profissional capacitado para desenvolver as
atividades com as crianças;
Qualidade de vida no Desenvolvimento Infantil: R$ 7.980,00. Aquisição de
30 ventiladores para as salas do CEIG.

PROJETOS REALIZADOS
EducArte

Atitudes sustentáveis - ambientes favoráveis: R$ 796,00. Revitalização do
espaço do Deck para convivência das crianças;
Comunidade é Massa: R$ 9.980,00. Oficinas com a comunidade para confecção
de massas, fortalecendo o empreendedorismo. A primeira etapa foi concluída e
a segunda etapa não foi desenvolvida devido à Pandemia;
Rádio EducArte: R$ 18.000,00. Montagem e estruturação de uma Rádio que
será desenvolvida pelas crianças e orientada pelos educadores. Execução do
projeto está em espera devido à Pandemia;
Construindo Caminhos: R$ 28.010,60. Construção de um piso na área externa
ao redor da quadra poliesportiva do Programa EducArte, proporcionando
melhor acessibilidade aos educandos que fazem uso desse espaço; A Federação
Catarinense de Basketball investiu R$ 10.000,00, tivemos a parceria com um
vereador que investiu no concreto usinado e disponibilizou alguns de seus
pedreiros totalizando um valor aproximado de R$ 17.304,65 e, a instituição
entrou com a contrapartida de R$ 705,94;
Cantarte: R$ 7.692,30. Valor investido nas atividades do CORO Vozes do
Divino, como: transporte, alimentação, equipamentos, pagamento de músicos
para acompanhamentos das apresentações;Seja um EducArte você também: R$
1.327,00. Esta campanha teve seu foco em arrecadar recursos para algumas
reformas no espaço do EducArte, incluindo o muro, os banheiros e parte
externa para as atividades das crianças. O valor arrecadado não foi o esperado
e só foi possível fazermos a troca das portas dos banheiros;
Projeto

CORO

-

Vozes

do

Divino:

R$

10.000,00.

Projeto

destinado

exclusivamente para o CORO, sendo investido em uniforme, móveis para sala
de

música,

equipamentos

apresentações;

e

pagamentos

de

músicos

para

apoio

nas

PROJETOS REALIZADOS
EducArte

Integra Jiu-Jitsu: R$ 29.900,00. Projeto para contratação de um educador,
aquisição de tatames, quimonos e materiais paras as atividades, bem como
um ar condicionado para sala onde acontecem as atividades;
Encena Arte: R$ 47.884,10. Visa a criação de oficinas de teatro e circo para
as crianças e adolescentes do EducArte. Projeto ainda tramitando no
CMDCA, mas com todo o valor captado para sua execução;
Basquete - Jogando é que se aprende: R$ 367.801,87. Promover o
desenvolvimento psíquico, motor, social e esportivo por meio do Basquete.
Em captação via IR Pessoa física e jurídica.

PROJETOS REALIZADOS
Formação Aprendiz

Revitalização da sala Ctrl+Alt+Del: R$ 17.344,66. Projeto investido na sala
de manutenção de computadores. Foi feita uma parceria com Rotary e
SICRED de forma que os recursos investidos foram: SICRED R$ 9.000,00,
Rotary R$ 6.176,00 e contrapartida da IDES R$ 2.168,66;
Trilha para o Futuro: R$ 143.002,92. Projeto de capacitação para jovens
que estão na lista de espera para uma vaga no mercado de trabalho. Em
captação via IR Pessoa física e jurídica.

PROJETOS REALIZADOS
Irmandade do Divino Espírito Santo - IDES

Mais de dois séculos de História: procedimentos técnicos para salvaguarda do
acervo documental da IDES, Florianópolis: Em parceria com a UDESC foi
realizada a catalogação de 9.400 imagens e documentos históricos da IDES
incluindo imagens a partir da década de 1900.
Bazar com produtos doados pela Receita Federal 2019: R$ 181.608,37
Dia de Doar 2018: R$ 1.125,30. Realizado pedágio solidário na Av. Mauro Ramos.
Dia de Doar 2019: R$ 5.000,00. Realizado leilão beneficente no Hotel Majestic.
Segue relação de peças captadas para o leilão e ainda não foram vendidas, com
seu valor estimado: Escultura Pita Camargo (R$ 780,00); Pedra de Citrino (R$
500,00); Quadro Vera Sabino (R$ 4.950,00); Quadro Juarez Machado (R$
4.000,00) e Quadro Ju Hofmann (R$ 1.200,00).

PROJETOS ENVIADOS
Aguardando aprovação
Cobertura do Pátio: Proposta enviada ao Governo do Estado de Santa Catarina;
Revitalização do muro do EducArte: Proposta enviada à Delegacia da Mulher
que faz divisa com o programa;
Implantação de Sistema de Segurança na IDES: R$ 19.928,00. Instalação de
câmeras de monitoramento no CEIG;
Jiu-Jitsu no EducArte - unindo a arte e o esporte: R$ 7.750,00. Apoio na
continuação do Projeto Integra Jiu-Jitsu;
Impositivo: R$50.000,00. Manutenção estrutural do EducArte;
Gincana IDES 2019 - ODS no dia a dia: Premiação por iniciativas sustentáveis;
Aprendizagem, proteção e cuidado em tempos de mpandemia: garantindo
atendimento de qualidade às crianças acolhidas no Lar São Vicente de Paulo:
R$9.998,85. Tendo como objetivo o pagamento de uma educadora, bem como a
manutenção do cilindro de oxigênio, material de EPI e combustível.

EVENTOS

Divino Café e Divina Festa 2018: R$18.683,72
Divina Massa 2018: R$ 15.310,00
Divino Bingo 2018: R$26.840,00
Divina Festa 2019: R$ 20.027,09
Café do Divino 2019: R$ 12.779,00
Divino Bingo 2019: R$ 29.400,50
Bazar e Brechó 2019: R$ 43.072,05

ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA

O enfrentamento da Pandemia se deu por meio de diversos encaminhamentos
como: Eventos on line; Campanhas: Heróis da Solidariedade e Vakinha virtual;
Projetos em parceria com o Fundo da Infância e FCB. Todos com o objetivo de
atender as famílias neste momento de isolamento social. Recebemos por doação e
encaminhamos às famílias atendidas pela IDES:

Máscaras - 7.753 unidades (infantil e adulto).
Kit de higiene e limpeza - 730 kits.
Leite - 810 litros.
Cestas básicas - 879 unidades (11.427 kg de alimentos distribuídos até o
julho/2020).
Recursos depositados na conta por meio das
campanhas - R$ 1.945,00.

Apoiadores das Campanhas: Fundo da Infância e da Adolescência - FIA, ICOM,
Instituto Nexxera, DIAF, Projeto SOMAR Unicred, Voluntárias da IDES, UNIMED,
SESC, Rotary Club de Florianópolis, Quinteto S.A., Instituto Sicoob, Ministério
Público do Trabalho, Secretaria de Assistência Social e demais pessoas físicas
apoiadoras da IDES.

Suspensões de contrato de trabalho e redução de salário e carga horária: Para
reduzir o custo de pessoal neste período de pandemia a IDES aderiu a MP936/2020
que entre as alternativas para preservar o emprego e renda dos trabalhadores está
a possibilidade de suspender os contratos de trabalho e também reduzir salário e
carga horária. Essa ação representou uma economia de aproximadamente R$
58.000,00 além de preservar os empregos dos colaboradores.
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Diretoria Técnica – Izabel Carolina Martins Campos

Conselho Fiscal
Titulares: Júlio Cesar da Rocha Castro, Márcio Medeiros Ramos, Renato de Souza
Marques.
Suplentes: Márcia Cristina Carriel Gomes, Roberto Zumblick Filho, Vidal José de
Oliveira Ramos.

Conselho Consultivo
Titulares: Francisco do Vale Pereira, Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, Silvio Carlos
de Lima.
Suplentes: Claudio Ávila da Silva, Elson Rogério Goedert, Lindomar Antônio Fabro.

Membros Permanentes: Ademar Arcângelo Cirimbelli, Elizabeth Mussi Stefan de
Oliveira, Ildemar Cassias Pereira, Jurandir Henrique Hostins, Paulo Leonardo
Medeiros Vieira, Sylvio Orlando Damiani.

EQUIPE

Coordenação Administrativo Financeira: Joseane Zeiser
Coordenação Técnica: Cibele Farias
Coordenação Lar São Vicente de Paulo: Luciana Nunes
Coordenação Centro de Educação Infantil Girassol:
Ana Paula Marques
Coordenação EducArte: Michelle Cameu
Coordenação Formação Aprendiz: Cibele Farias
Analistas: Ana Beatriz Sodré (Marketing); Eurides de Lara Neto (Operacional);
Indianara Fogaça (Mobilização); Liliane Borba (Financeiro); Rafaela Galvão (Compras)
Secretária da Provedoria: Fátima Aparecida da Silva

Conselho Municipal da Assistência Social: Indianara Fogaça
Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente no Trabalho
de Santa Catarina - FETI/SC: Virgílio Martins da Silva
Fórum Catarinense de Aprendizagem Profissional – FOCAP: Virgílio Martins da
Silva
Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis: Luciana Nunes
Fórum das Instituições de Acolhimento de Florianópolis – FINAF: Luciana Nunes
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Cidadã: José Lamir dos Santos e Indianara
Fogaça

