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PROJETO AMIGOS DA ALEGRIA
EM CHAPECÓ
O projeto “Amigos da Alegria” nasceu no ano de 2005 , tendo como
referência o grupo Doutores da Alegria e, observando a necessidade de
entretenimento para as crianças em tratamento na ala de oncologia do
Hospital Regional do Oeste (HRO) de Chapecó. Nos anos seguintes, com
as intervenções do grupo e observação da realidade nas alas de
quimioterapia e radioterapia do
HRO
bem
como,
junto
aos
funcionários e salas de esperas para
consultas
e
tratamentos
.
Posteriormente, o projeto Amigos da
Alegria foi estendido aos orfanatos e
Lares da Terceira Idade.

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 Ivelise Cácia Vargas
Stempkowski
do
Comitê
SR
Oeste/Chapecó

Nome:
Ivelise
Cácia
Vargas
Stempkowski
Profissão: Aposentada
Onde moro: Em Chapecó
Um prazer: Ler
Uma inspiração: Comadre Sabina
Rosales (in memorian), exemplo de
força,fé e bondade.
Um sonho: Contribuir com nossas ações
para um mundo de mais amor e
bondade, com mais paciência e
tolerância entre as pessoas.
Uma palavra: Gratidão.

De acordo com a Madrinha do
Projeto Amigos da Alegria - Ivelise
Cácia Vargas: Entre nós, é despertar
sentimentos de amor e solidariedade que me permitem evoluir como
pessoa e colocar o coração em cada palavra dita e nota cantada
durante nossas ações. Estar nos “Amigos da Alegria” é conviver com
Faz voluntariado: Sim, sou madrinha do
pessoas amigas, bondosas e acima de tudo comprometidas com os Projeto Amigos da Alegria de Chapecó.
nossos objetivos, onde cada um é único e insubstituível. É ver muito
brilho nos olhos e receber muito mais do que dar.
O que a OMC representa para você: A
oportunidade de “fazer o bem sem olhar

Nosso Lema: “A tristeza quando compartilhada é dividida, a alegria a quem”. Contribuir com a ONG há 29
anos e fazer parte do Projeto Amigos da
quando dividida é multiplicada!”

Alegria há 12, é sair de cada visita ao
E após imensos indicadores positivos resolvemos replicar o Projeto HRO renovada e energizada para os
desafios diários, é participar dos ensaios
“Amigos da Alegria” em Florianópolis e Joinville através dos respectivos preparativos
em
uma
sinergia
comitês destas cidades. Acreditamos que ainda este ano este lindo imensurável entre nós, é despertar
projeto estará alegrando crianças e idosos de Florianópolis e Joinville.
sentimentos de amor e solidariedade
que me permitem evoluir como pessoa e
colocar o coração em cada palavra dita e
nota cantada durante nossas ações.
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Depoimentos de integrantes do Comitê SR Oeste
sobre Experiências de Voluntariado
Em específico, a ONG Moradia e Cidadania oportuniza (com muita base) a
efetivação do trabalho voluntário. Nomeadamente, o Comitê Oeste Catarinense
atua com alguns programas, em especial os “Amigos da Alegria” que se
sintetiza na tentativa dos voluntários em realizar uma limpeza mental e espiritual
nas pessoas mais despojadas de saúde e carinho, através de músicas, piadas,
teatros e qualquer atitude que visa quebrar um pensamento ruim, uma
decadência mental, atuando nas dependências de Hospital, Albergue e Asilo.
O trabalho com doações de igual forma é muito interessante, é uma situação de
engajamento geral, tanto dos que ajudam quanto os querem ser ajudados. É
uma emoção muito gostosa, realmente.
Para mim, o sentimento filantrópico é uma via de mão dupla, quando acionado,
produz uma reação de maior intensidade para o seu criador. A imagem de um
sorriso, uma lágrima de agradecimento, uma foto, uma risada, qualquer rastro
de afeição, vale o dia, a semana, o mês daquele que deixa sua família e
trabalho, para ser mesmo que por pouco tempo, a única família da pessoa
carente, mas eternamente um amigo.
Tenho comigo uma reflexão que um dia li num livro, o homem se gabar-se por
ter feito um gesto humano, é o mesmo que um pássaro gabar-se a outros
pássaros por ele ter asas. Ou seja, é do Ser humano, ser humano.
Enfim, é isso que fica. É o trabalho remunerado pela amabilidade entre as
pessoas. Ser voluntário é a satisfação em poder ser recompensado pelo que há
de mais valoroso no mundo, o carinho, a amizade, a realidade, o amor.

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

TAS

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 realidades. A mensalidade é o valor de um
ticket Refeição. FAÇA PARTE DESTA REDE DO BEM!

SR Norte
Giovana Piroli
giovanapiroli@gmail.com

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
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SR SUL
André Cardoso
andre.borba@caixa.gov.br

SR OESTE
Neste momento este comitê está
sem coordenação.

Entre em contato com a
Coordenação do Comitê da sua
superintendêcia e faça parte
desta rede do bem!
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