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 1. INTRODUÇÃO 

 

   Este trabalho tem como objetivo concluir a questão do projeto Pró- Brejaru no 

que tange a questão da inclusão dos acadêmicos da sétima fase, com a finalidade de 

entender a necessidade da captação recursos bem como, a aplicação do mesmo com 

eficiência garantindo por sua vez, a efetividade do projeto coordenado pela 

orientadora Joici. 

 É bom frisar que, a captação de recursos tem em seus alicerces os princípios 

da filantropia e da caridade religiosa, devido às primeiras organizações sociais da 

sociedade que foram as santas casas de misericórdia que se encontram atuantes na 

sociedade até hoje.  

A captação de recursos tem garantia legal com base no código civil em 1916 

foi aprovado a (Lei nº 3.071/1916) que garantia que as organizações passassem a ter 

existência jurídica como associações, fundações e sociedades civis sem fins 

lucrativos, esse avanço da legislação trouxe um equilíbrio nas relações das empresas, 

da sociedade com administração.  

Possibilitando assim que as sociedades civis, conhecidas hoje como ONGs, 

realizem e concretizem suas ações em prol da sociedade. Portanto, torna-se relevante 

conhecer o terceiro setor não apenas a partir da ótica atual e sim, através do seu 

marco histórico que ao longo de cinco séculos de luta e construção do processo de 

institucionalização que o terceiro setor veio ampliando seu espaço de atuação. 

 Apesar dos fatores que dificultaram a captação de recursos na sociedade este 

projeto conta com a solidariedade e força de vontade em ajudar o próximo sem ao 

menos saber quem são. Em contrapartida temos empresas e pessoas que apoiaram 

essa causa contribuindo com a cultura da solidariedade.   

 E é com base na gestão de captação de recursos que esse projeto será 

realizado, garantido a inclusão e envolvimento dos acadêmicos da sétima fase em 

ações sociais com a finalidade de oferecer o melhor para instituição pró Brejaru   

 Precisamos desconstruir a imagem que as instituições ou projetos sociais não 

precisam de ajuda, tendo em vista que, é competência do Estado ajudá-las. Portanto 

devido a sua ineficiência se faz necessário o envolvimento das pessoas  com o 

propósito de ajudá-las, através de trabalho voluntário, projetos, doações e ações 

sociais. Como este do projeto pró Brejaru.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

É importante lembrar que, o terceiro setor veio propor uma mudança em nosso 

Brasil no que tange ao papel do Estado e da sociedade, e em particular a forma com 

que ocorre a participação do cidadão na esfera pública. Pois é sabido que o terceiro 

setor não é novo. Mas através do seu marco histórico ao longo de cinco séculos de 

luta e construção no processo de reconhecimento temos como exemplos a santa casa 

de misericórdia e seus trabalhos sociais. Entretanto, o setor empresarial foi um dos 

grandes responsáveis por apoiar e trazer a público a aplicabilidade do terceiro setor. 

No que tange o desenvolvimento a área de gestão de captação de recursos é 

extremamente abrangente em seus campos de estudos, tanto na esfera teórica como 

na prática. O objetivo deste trabalho é contribuir para o conhecimento desse ramo de 

estudo que em sua efetividade busca ajudar a associação pró Brejaru. 

 

 

3. HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO  

 

A associação Pró Brejaru foi fundada em 27 de outubro de 2004, a partir da 

necessidade de dar continuidade ao Programa de Atendimento às Crianças e 

Adolescentes em situação de vulnerabilidade social, nos bairros do Brejaru e Frei 

Damião, no município de Palhoça. Uma organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos, de caráter educativo, beneficente e de assistência social, sendo a 

administração composta por um núcleo gestor, diretoria e conselho fiscal. 

         Tem como foco o atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias. Leva 

a sério o princípio constitucional da prioridade absoluta advogando pela promoção dos 

direitos da infância e adolescência. O trabalho de todos os colaboradores e parceiros 

está voltado para garantir que as crianças tenham o direito de se manifestar, 

participem das decisões, tenham suas necessidades atendidas e possam desenvolver 

suas habilidades em potencial. Essa é uma forma de promover a cidadania e a 

democracia, contribuindo para desenvolver nas crianças e nos adolescentes sua 

consciência coletiva como grupo social. 
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Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos que conta com o auxílio da 

Prefeitura de Palhoça e também de doações de parceiros para que seja possível 

realizar seu trabalho. Nesses 16 anos de funcionamento, contou com a participação e 

colaboração de vários colaboradores, dentre eles, seguem algumas empresas 

conceituadas em nossa região são elas: Trimania, Unimed Grande Florianópolis, 

CAEP, Intelbras, Herbalife, Clemar Engenharia, SINTIME/ SC, Trans Gas, Trento 

Materiais de Construção, Banco do Empreendedor, Mesa Brasil SESC, M.A 

Fundações, Ministério Público de Santa Catarina, Pedra Branca- Investimentos 

Imobiliários, ICOM, entre outras parcerias. Em 2015 a associação recebeu o troféu 

Destaque SC- em responsabilidade Social da Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina. E neste mesmo ano recebeu a adoção de um terreno para construção da 

sua sede. Sempre objetivando oferecer, cada vez um lugar seguro, confortável, 

aconchegante que estimule a aprendizagem e criatividade das crianças atendidas na 

associação. 

Um dos projetos extremamente importante oferecido à comunidade é o Projeto 

Um Conto em Cada Canto, apoiado em 2012 pelo Programa Criança Esperança e 

Secretaria Municipal de Palhoça e durante a Pandemia fizeram pães para doar para 

a comunidade e sempre com a ajuda de voluntários. 

Na esfera comunitária, para promoção do desenvolvimento local, oferece 

cursos de qualificação profissional, contribuímos para o ingresso e regresso à escola, 

atividades de inclusão digital, cursos de manicure e pedicure, panificação e confeitaria 

básica para jovens e adultos. As atividades centrais são desenvolvidas no nível 

comunitário, tendo como foco o atendimento às crianças e suas famílias, advogando 

pela promoção dos direitos da infância e da adolescência. 

  A Associação Pró Brejaru é administrada por uma Diretoria, núcleo gestor e 

conta ainda com uma equipe técnica comprometida com a causa. É membro do Fórum 

Social Permanente Brejaru e Frei Damião. 

Tem o respeito à participação infantil como princípio básico, garantindo às 

crianças o direito de se manifestar e a ter poder de decisão sobre as questões que as 

afetam diretamente. Essa é uma forma de promover a cidadania e a democracia, 
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contribuindo para desenvolver nas crianças e nos adolescentes sua consciência 

coletiva como grupo social. 

 

3.1 Público alvo 

 

O público alvo para aplicação deste projeto é acadêmico do curso de 

administração da sétima fase. Esse público encontra-se em fase de desenvolvimento 

e expansão de conhecimentos e habilidades agregando valor para todos. A captação 

de recursos, por sua vez, visa ensinar e analisar a questão social de alguma instituição 

ou projeto que precisa e merece ser conhecida, pois na grande maioria a sociedade 

não conhece.  

Trata-se de uma forma de nos reinventarmos dentro das possibilidades que 

temos em acompanhar as mudanças do mercado que hoje acontece em um ritmo 

acelerado e na sua grande maioria aprimorando ou substituindo processos, bem como 

os produtos e serviços. A captação de recursos sempre foi um meio de captar, 

comunicar e ajudar bem como, disseminar o conhecimento e comunicar para as 

pessoas que aquela instituição precisa de ajuda. 

 

4. OBJETIVO GERAL 

 

 Promover reflexões quanto à captação de recursos para o projeto pró Brejaru, 

como também a propagação e discussão da temática. 

 

4.1 Objetivos Específicos 

 

● Conhecer a associação pró Brejaru 

● Arrecadar alimentos para ajudar a associação 

● Comprar Buffet para servir os alimentos das crianças  

● Desenvolver nos participantes uma compreensão sobre a captação de 

recursos. 
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5. JUSTIFICATIVA 

 

 O tema abordado neste projeto é de suma importância para colocar em prática 

todo conhecimento teórico adquirido durante o processo de construção do 

conhecimento e aprendizado na faculdade, agregando valores para a formação 

profissional, assim como, conhecer, mas sobre as técnicas de captação de recursos. 

 

 A gestão de captação de recursos torna-se complexa na medida em que a 

organização percebe que precisa se envolver com a sociedade através das políticas 

de responsabilidade social. Criando projetos de cunho social que envolvam toda uma 

comunidade trabalhando em prol de um objetivo comum. 

 

 O estudo oferecerá aos acadêmicos insumos para a reflexão acerca da 

importância da captação de recursos no ambiente acadêmico e de trabalho, buscando 

compreender os fatores motivacionais que contribuem com as ações sociais. 

 

 

6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

A fundamentação é de suma importância para o conhecimento do conteúdo 

que será abordado durante o processo de aprendizagem e da construção do 

conhecimento bem como, na elaboração do projeto de captação de recursos. 

 

Embora as políticas públicas e privadas de inclusão e responsabilidade social 

venham dando resultado em uma escala pequena na sociedade. A gestão de 

captação de recursos enfrentarão desafios em seu processo, bem como, a falta de 

informação, desonestidade, apropriação indébita, desvio de recursos entre outros. 

Nesse contexto precisa mostrar que é capaz de combater e desconstruir a visão de 

forma estratégica das pessoas que não ajudam porque não sabem o destino correto 

de tal arrecadação. 
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7. META  

 

  

O projeto tem como finalidade oferecer melhores condições para aqueles que 

frequentam a associação e usufruem do tal serviço, desta forma foram estabelecidas 

metas a fim de atingir os objetivos expostos. 

 

● Criar rifas e Vaquinha virtuais, arrecadando dinheiro até o fim do semestre;  

● Arrecadar alimentos; 

● Conseguir parcerias ao longo do semestre; 

● Adquirir buffet para servir o almoço das crianças 

 

8. METODOLOGIA 

 

 A metodologia está relacionada em descrever o tipo da pesquisa, estudo, os 

meios e fins do trabalho, bem como a técnica de coleta e interpretação de dados caso 

se faça necessário. Neste trabalho a metodologia a ser utilizada será a pesquisa 

exploratória. 

 

A pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A metodologia está 

relacionada em descrever o tipo da pesquisa, os meios e os fins do trabalho, bem 

como a técnica de coleta e tratamento dos dados.  

 

Este projeto utiliza metodologia específica que facilita o entendimento do leitor. 

A estruturação seguiu a seguinte forma: primeiramente foi descrito o histórico da 

instituição, para que seja feito a ambientação com a organização, logo após foi 

apresentado à justificativa e os objetivos do projeto, que demonstra os motivos para a 

criação do mesmo, logo em seguida indicamos o público-alvo, metas, equipes e 

parcerias que contribuíram para o desenvolvimento do mesmo, cronograma para 

organizar as ações ou eventos e responsabilidades da equipe, orçamento financeiro 

para controle de fluxo de caixa das arrecadações e investimentos realizados em prol 

da instituição, indicadores sociais e por fim, a avaliação do projeto. 
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9. EQUIPES E PARCERIAS  

 

 

O projeto contou com a ajuda feita por meio de doações financeiras, investimentos 

de esforços intelectuais e de mão de obra dos acadêmicos do curso de Administração, 

7ª fase, disciplina de captação de recursos, noturno, 2021/1, da Faculdade Municipal 

de Palhoça. Tendo como apoio a orientadora de conteúdo e metodologia: Dª. Joici 

Lilian Rodrigues. 

Parceiros que contribuíram com recursos financeiros, materiais ou de mão de obra, 

conforme lista abaixo: 

 

● Brasil Atacadista da Palhoça e Sertão por terem proporcionado fazer a ação de 

doação de alimentos no estabelecimento. 

● Farmácia Schutz Aririu. 

● Callion Group Service 

● Fogos Machado 

 

  

10. CRONOGRAMA 

  

O cronograma deve contemplar desde as primeiras ações que foram 

elaboradas para que fosse possível estruturar o projeto até as ações mais complexas, 

como a organização da ação ou evento final e a divisão de responsabilidades. 

 

12/03/2021 

Definido a Instituição: Associação Pró Brejaru 

 

 

19/03/2021 

Solicitar lista de necessidades da instituição 

Definir logo do projeto 

Definir hashtag do projeto 

Definir primeira ação para arrecadação 
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26/03/2021 

Definido que a primeira ação para arrecadação será rifa (Juliana ficou responsável por confeccionar e enviar 

no grupo até dia 29/03) 

Cada aluno deverá vender no mínimo 50 números no valor de R$2,00. 

Definido o brinde que será sorteado na rifa (uma cesta de café da manhã para o dia das mães) 

Definido a data para a entrega das rifas vendidas (03/05/2021) 

Definido a data do sorteio das rifas vendidas (07/05/2021) durante a aula 

 

09/04/2021 

Adilson: Verificar empréstimo de fantasias para a ação do Brasil Atacadista; 

Professora Joici enviou ofício para que os alunos possam apresentar em empresas, a fim de 

arrecadar recursos para o projeto proposto 

 

 

16/04/2021 

Definido a data final da Vakinha (01/06), no valor de R$7.000,00 

Gustavo Kirchner ficou de verificar se tem algo no calendário de obras da prefeitura para arrumar a 

rua de acesso da instituição. Bruna ficou de verificar com Luciano também sobre isso; 

Vaquinha online - definido o valor de R$ 7.000,00, com data final em 01/06/2021. Aline ficou 

responsável por fazer o cadastro e Beatriz, Gustavo Dreher, Thais e Eliane ficaram responsáveis em 

ajudar no texto; 

Giulia ficou de fazer o texto sobre a doação de alimentos; 

Rafaela ficou de coletar informações com responsável da instituição sobre as características das 

prioridades, após isso será distribuído para alguns alunos os itens para fazer orçamentos; 

Nizete ficou de verificar com Caranguejão e Maricotinha sobre divulgação; 

Vitória responsável por entrar em contato com o Palhoça Mil Grau para divulgação; 

Luiza ficou de verificar com influencer digital para ajudar na divulgação. 

 

23/04/2021 

Definido a data da ação no Brasil Atacadista: 08/05/2021 (sábado) 

Definido os horários e grupos para a ação. 09h30min: Murilo, Daiani C. e Thais; 11h30min: Juciane, 

Vitória e Marise; 13h30min: Thayse, Rafael F. e Aline; 15h30min: Nizete, Adilson, Juliana e Gabriel 

Sens. 

A ação será feita no Brasil Atacadista do Sertão em São José; 

Murilo ficou responsável por pegar as fantasias na loja antes de ir para o local da ação. 

Foi sugerido colocar cartazes em volta do carrinho de compras para chamar atenção no momento 

da ação. 

Definido que as doações ficarão no escritório da Juciane e a mesma ficou responsável de levar para 

a FMP na segunda-feira; 

Definido o grupo responsável pelos editais: Giulia, Beatriz e Iago. Deverão acompanhar toda semana 

(Site do Governo Federal - Ministério da Cultura e Governo do Estado de SC) 

07/05/2021 
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Atualizando equipes da ação no Brasil Atacadista. 

09:30 - Aline, Daiani C. e Thais; 

11:30 - Juciane, Vitória e Marise; 

13:30 - Thayse, Rafael F. e Gabriel; 

15:30 - Nizete, Adilson e Juliana. 

Juliana ficou de verificar com meninas da 7° fase anterior referente equipamentos para live; 

Bruna ficou de verificar a possibilidade de fazer a live no curta o som do shopping ViaCatarina; 

A ação do Brasil Atacadista será realizada na Palhoça e não mais em São José; 

Realizado o sorteio da rifa. Número sorteado 2043 (número da rifa da Stael); 

Realizado o pagamento para a empresa que realizará a entrega da cesta sorteada na rifa - R$ 119,99 

(cesta + taxa de entrega). 

14/05/2021 

Foram arrecadados na ação do Brasil Atacadista 307.089 kg de alimentos mais 4 cestas básicas 

fechadas; 

Rafaela ficou responsável por falar com o pessoal sobre o buffet se realmente é uma prioridade para 

a instituição, medidas e se tem algum orçamento. 

Reaproveitar banner, colocar adesivos por cima com telefone e nome atualizado. 

29/05 será o pedágio. 

Verificar a possibilidade de uma nova ação no Brasil atacadista no dia 12/06. 

Sandro ficará responsável pela faixa. 

Karoline responsável por verificar na empresa onde trabalha sobre a faixa para pedágio. 

 

21/05/2021 

Confirmado data, horário e local para ação no pedágio: 29/05 das 09h às 12h no Pagani e Elza 

Lucchi; 

Pagani: Giulia, Murilo, Sandro, Juliana, Marise e Thayse. (ponto de encontro: posto de gasolina da 

sinaleira); 

Elza Lucchi: Thaina, Suelen, Edicarlos, Nizete, Rafaela e Beatriz. (ponto de encontro: Bar 51 da 

sinaleira); 

Karoline conseguiu doação da faixa para ação do pedágio com a empresa onde trabalha; 

Sandro conseguiu doação da faixa, panfletos e adesivos do banner para a ação do pedágio; 

Aguardando o Douglas confirmar se será possível uma nova ação no Brasil Atacadista. 

 

28/05/2021 

Transferido a ação do pedágio para dia 05/06 por conta da previsão do tempo pra chuva; 

Definido data para ação no Brasil Atacadista do Sertão: 11/06 das 18h às 22h; 

Equipe Das 18 às 20h: Nizete, Joici, Marise, Alan, Giulia e Bruna; 

Equipe Das 20h às 22h: Daiani Fialho, Aline, Eliane, Beatriz e Murilo; 

Equipe responsável pelo projeto escrito: Suelen, Heitor e Rafael; 

Suelen está colocando em prática o trabalho escrito e caso seja necessário ajuda vai solicitar aos 

colegas e professora; 

Não foi colocada em prática a vaquinha online. 
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11/06/2021 

Realizada a ação de arrecadação de alimentos no Brasil Atacadista do Sertão. 

Compareceram nessa ação: Prof. Joici, Bruna, Nizete, Giulia, Alan, Daiani Fialho, Aline, Murilo, Luiza 

e Adilson. 

Foi arrecadado 21,600kg de alimentos, 2 litros de leite e 1 pacote de bolacha; 

O buffet comprado para a instituição foi entregue no dia 07/06, o buffet frio veio com defeito, foi 

devolvido e iremos aguardar o fornecedor fazer a troca. 

Infelizmente não foi possível realizar a ação do pedágio, pois já haviam outros grupos fazendo ações 

nas sinaleiras no dia. 

 

 

18/06/2021 

Suelen  está finalizando o projeto escrito, vai compartilhar com Rafael Santana para inclusão de sua 

parte. 

Nizete ganhou uma doação no valor de R$200,00 em dinheiro que será usado por ela para comprar 

alimentos para a instituição; 

Murilo fará a entrega dos alimentos na instituição. 

 

 

23/06/2021 

 Rafael Santana encaminhou projeto escrito  para Suelen com cópia para professora analisar antes 

da entrega final; 

 

23/06/2021 

 

24/06/2021 

 

Suelen realizou a inclusão de fotos das ações realizadas 

 Rafael Santana realizou a  inclusão do fluxo de caixa de orçamento  

pt23/06/f2021 

25/06/2021 

Rafael Santana fará a entrega do trabalho final.  

 

 

11. ORÇAMENTO 

 



14 
 

 

O orçamento tem uma missão muito importante, pois é um plano onde está 

contida as quantidades de recursos como materiais, horas trabalhadas, recursos 

financeiros entre outros que são responsáveis por conduzir a empresa aos seus 

objetivos. Assim como as pessoas são importantes para a organização, o orçamento 

é de suma importância para todas as empresas independente do seu porte ou nível 

hierárquico a qual está sendo solicitado. 

No caso do projeto pró Brejaru iniciamos em fevereiro com o saldo inicial 

zerado, porém foi discutido em aula sobre a projeção de orçamento que precisamos 

ter para entregar o que foi proposto no projeto.  

Foi delegado pela orientadora Joici que uma equipe ficará responsável pela 

parte financeira, outra pelo marketing, outra pela escrita do projeto, como também 

pela arrecadação de alimentos. Entretanto, cada acadêmico ficou responsável por 

vender uma rifa de com cinquenta bilhetes a dois reais cada.  

Através do orçamento conseguimos dar início ao nosso projeto, tomar decisões 

a curto e médio prazo, com base nele foi possível verificar se teríamos condições de 

honrar com nossos compromissos com a instituição, ou seja de entregar o que foi 

decidido pela equipe. 

Mesmo se tratando de um projeto social o orçamento é conhecido também 

como um instrumento de comunicação entre os setores, permitindo assim, estudos 

posteriores e passa por um sistema de autorização por conter dados previsto e 

esperados, não há dúvida de que, ele é uma ferramenta fundamental para a tomada 

de decisão, sua elaboração é de responsabilidade dos gestores.  

É bom frisar que, seu acompanhamento e controle foram constantes para que 

se possa atingir os objetivos planejados para o período, o orçamento está alinhado 

junto às estratégias do projeto visando e aprimorando os processos de captação de 

recursos com o objetivo de arrecadar o maior valor possível com um bom trabalho em 

equipe e cooperação como muita esperança, solidariedade e força de vontade. 
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11.1 Fluxo de caixa  

É composto por entradas e saídas mês a mês, por uma questão ética os valores 

arrecadados não serão expostos, No entanto, sua veracidade consta nos comprovantes bancários 

a qual foi utilizado nesse período, Pois será entregue para arquivamento. 

Imagem somente ilustrativa  

Fluxo de Caixa 

Saldo Inicial Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Entrada  

  

Doações  R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx 

Rifas R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx 

Vaquinha  R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx 

Outros  R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx 

Total      

      

Saída  

      

Cesta da rifa R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx 

Taxa entrega R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx 

Camisetas  R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx 

Despesas R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx 

Outros  R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx R$ x,xx 

Total      

      

Saldo Atual      

      



16 
 

Fonte: Primária  
12. AVALIAÇÃO  

  

O terceiro setor é formado por organizações de iniciativa privada de utilidade 

pública, sem fins lucrativos e com origem da sociedade civil, este setor está atrelado às 

necessidades socioeconômicas, sendo a educação uma delas. Neste sentido, a 

associação Pró Brejaru é uma organização não governamental - ONG que se importa 

com a educação e a qualidade de vida de crianças e adolescentes. 

 Os acadêmicos da 7ª fase 2021/1 da Faculdade Municipal da Palhoça - FMP, 

ao longo do semestre na disciplina de captação de recursos desenvolveram ações e 

eventos com o intuito de informar e captar recursos para auxiliar na associação. Ao 

longo do projeto alguns objetivos foram alcançados, com exceção de adquirir mesa e 

cadeiras que eles também precisavam, porém conseguimos arrecadar bastantes 

alimentos e o Buffet. 

 O fim do semestre chegou, e a sensação é de dever cumprido com empenho 

e carinho. A participação dos parceiros nesse processo foi fundamental para a 

concretização desse projeto.  
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13. ANEXOS 

 

  Foto 1: Ação Brasil Atacadista  

 

 Fonte: Primária 08/05/2021 
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Foto 2: Ação Brasil Atacadista Participantes

 Fonte: Primária 08/05/2021 
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Foto 3: Arrecadação de alimentos na primeira ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Primária  08/05/2021 
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Foto 4: Quantidade arrecadada 307,050 KG e 37,18L  

Fonte: Primária  08/05/2021 
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Foto 6: Entrega dos alimentos na associação Pró-Brejaru.

 

Fonte: Primária  
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Foto 7: Ganhadora da Rifa de dia das mães. 

 

Fonte: Primária 08/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Foto 8: Entrega do Buffet para servir os alimentos 

 

Fonte: Primária 07/06/2021 

 

Foto 9: Inauguração do Buffet de alimentos 

 

Fonte: Primária 07/06/2021 
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Foto 10: Segunda ação no Brasil Atacadista  

Fonte: Primária 11/06/21 
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Foto 11: Arrecadação de alimentos 

Fonte: Primária  11/06/21 
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Foto 12: Participantes da Ação  

Fonte: Primária  11/06/21 
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Foto 12:  quantidade arrecadada 22,500 KG e 2L não perecíveis na segunda ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Primária  11/06/21 
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