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SÁBADO VIVIDO COM ALEGRIA E APRENDIZADO 

SOBRE A ARTE DA 

PALHAÇARIA 
Dia 16 de marco dezessete  colegas 

passaram o sábado na APCEF 

Jurerê/Florianópolis experimentando 

vivências  sobre a Arte da Palhaçaria 

para posteriormente formar o Grupo 

Amigos da Alegria para realizar 

voluntariado em Lares da 3ª Idade, e Creches públicas, Orfanatos e Hospitais.  

Formação promovida pela ONG Moradia e  Cidadania de SC em parceria 

com a APCEF.  

A metodologia da formação é baseada nos Doutores da Alegria e foi 

realizada poir três profissionais do Grupo Terapeutas da Alegria Tubacity da 

UNISUL/Tubarão. 

 

Impressões de alguns participantes:   

“Um dia para deixar a alma mais leve e aprender como deixar a alma dos 

outros mais leve. Simplesmente muito bom! Diego Ramos Vendramini – 

Agencia Palhoça” 

 “A Oficina de Palhaçaria foi simplesmente 

extraordinária. Rimos, brincamos, cantamos, 

atuamos, mas o personagem principal foi o 

voluntariado com foco nos Seres Humanos que 

estão nos Hospitais. Muitas vezes, esquecidos, 

quiçá abandonados pelos pelos familiars.  

Juniair J P D Avila – Aposentada e integrante 

Comitê SR Norte 

“ Ao fazer a Oficina de Palhaçaria me senti 

desafiada. Desafiada a crescer como pessoa, 

a superar meus limites.  Me senti feliz ao saltitar 

e rir como uma criança. Mas sobretudo, senti 

que algumas crianças ou idosos estão 

precisando de mim, mas que eu preciso muito 

mais deles! Obrigada aos idealizadores, às 

professoras e alunos e à ONG Moradia e Cidadania, que proporcionou esta 

oficina.  Miriam Regina Steffani  - Agência Hercilio” Luz/Florianópolis. 

 
 

ENTREVISTA 

Esta coluna está reservada para 

pequenas entrevistas com  

associados/as ou de  que esteja 

realizando algum trabalho de 

voluntariado. Participe desta 

coluna enviando as respostas e 

sua foto por email.  Nesta edição a 

nossa entrevistada é a Juniair 

Pereira D’ Avila do Comitê SR 

Norte.  

 
 

Nome:  Juniair J P D'Avila 

 
Profissão:  Aposentada/Caixa 

 
Onde moro: Joinville-SC 
  
Um prazer: Apreciar a Natureza 

 

Uma inspiração: A vida 

 
Um sonho: Alcançar a minha 

Essência  

 
Uma palavra: Gratidão  
  
Faz voluntariado: Sim 

O que a OMC representa para 

você:  Oportunidade de fazer 

acontecer. 
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VOLUNTARIADO 
 

Nos Estados Unidos, há mais de 90 milhões de 

americanos voluntários, ou seja, um em cada dois 

adultos trabalha como voluntário em instituições 

sem fins lucrativos, o que torna o terceiro setor 

norte-americano o maior “empregador” da 

América. 

Esses voluntários americanos não encaram o seu 

trabalho como caridade, mas sim como uma carreira paralela às suas 

atividades remuneradas, tornando-os conscientes quanto ao treinamento, à 

capacitação e à responsabilidade por desempenho e resultados. Acima de 

tudo, eles vêem no trabalho voluntário um meio de acesso à realização, à 

auto-satisfação e, principalmente, ao exercício da cidadania. (Fonte: Jornal O 

Estadão)  

Que tal passar as férias com um grupo de amigos fazendo um trabalho 

voluntário nos Estados Unidos e ganhando hospedagem gratuita? A rede de 

albergues Hosteling International USA (HI USA) está recebendo inscrições para 

o programa Great Hostel Give Back, que aposta no “poder das viagens para 

abrir mentes e no poder do serviço comunitário para abrir corações”.    

 

TAS Pro 

VOCÊ JÁ CONHECE OS NOSSOS PROJETOS? 
Seja associado da ONG Moradia e Cidadania/SC e transforme vidas.  Com apenas um 

dia de almoço você pode transformar vidas. A mensalidade  é o valor de um ticket 

Refeição.   FAÇA PARTE DESTA REDE DO BEM!  

 

 
a 

Ficha de  associado da ONG Moradia e Cidadania/SC 

Nome: .........................................................................................Data nascimento: 

___/___  

Documento de Identidade: ................................CPF: ......................................................  

Endereço Residencial: .........................................................................................................  

Telefone trabalho: ......................................................... 

Celular/WhtsApp.......................... 

E-mail pessoal: ....................................................................................................................  

Nº da matrícula: ............................................... 

 

Autorização  

Autorizo débito em conta: Ag...............      Op..............                    Conta 

….....................  

no valor  referente à um ticket alimentação/refeição em favor da ONG Moradia e 

Cidadania/SC . 

 

Assinatura:  

 

Recorte, preencha e assine  a ficha e nos envie via malote para CELOG 

Distribuição/FL-SC - A/C Isabel ou Fátima 

 

COMITÊS EM SC 

ONG Moradia e Cidadania é 

representada pelos comitês 

formados por empregados da 

Caixa. Abaixo segue o contato dos 

respectivos coordenadores     

 
SR Florianópolis 

Sandro Xavier  
sandro.xavier@caixa.gov.br 

 

 

SR Vale do Itajai 

Marilu Tadano 
matdno@bol.com.br 

 

 

SR Norte  

Giovana Piroli 
giovanapiroli@gmail.com 

 

 

 
 

SR SUL 

André Cardoso 
andre.borba@caixa.gov.br 

 

 

SR OESTE 

Neste momento este comitê está 

sem coordenação. 
 

 

 

 

Entre em contato com com a 

Coordenação do Comitê da sua 

superintendêcia e  faça parte 
desta rede do bem!  

https://www.hiusa.org/
https://www.hiusa.org/programs/great-hostel-give-back
mailto:sandro.xavier@caixa.gov.br
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mailto:andre.borba@caixa.gov.br
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