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1 Sobre a Asa 
 

A Ação Social Arquidiocesana (ASA) é uma 

associação civil, sem fins econômicos. É um or-

ganismo da Arquidiocese de Florianópolis e En-

tidade - Membro da Cáritas Brasileira. Foi cria-

da em 17 de novembro de 1960. Atua, prioritari-

amente, nos 30 municípios da Arquidiocese de 

Florianópolis.  

Possui o Certificado de Entidade Beneficen-

te de Assistência Social, Utilidade Pública Muni-

cipal, Estadual e Federal.  

A ASA constrói a sua identidade e seu sen-

tido social, contribuindo nos processos de trans-

formação e desenvolvimento da sociedade, com 

base em parâmetros éticos, que conduzem à de-

fesa da vida plena para todos, à vivência da jus-

tiça e da solidariedade.      

 MISSÃO 

Atuar e potencializar as Ações Sociais, por 

meio de assessoria e acompanhamento, fortale-

cendo a promoção e defesa dos direitos e políti-

cas sociais, na construção de uma sociedade jus-

ta, democrática, solidária, sustentável e plural.  

 

 

 

 

 

 VISÃO  

Ser reconhecida enquanto entidade de as-

sessoria qualificada com metodologia e dinâ-

mica de trabalho  em rede, aprimorando e am-

pliando a sua visibilidade e sustentabilidade. 

 

 VALORES 

 

• Ética – incide em atuar com princípios 

de justiça, pautado em valores que pro-

movam o bem comum e a defesa dos 

direitos humanos, respeitando as pesso-

as com quem interage.  

• Democracia – implica numa relação co-

letiva, participativa, horizontalizada com 

contribuição e  responsabilidade de to-

dos. 

• Solidariedade – para além do ato de aju-

dar, de fazer algo, é um principio ineren-

te e continuo de vida, e que permeia a 

justiça, os direitos, o respeito, irradiando

-se para o meio ambiente.  

 

• Respeito – aceitar a diversidade, diferen-

ças culturais, de gênero, etnia, geração, 

crenças, entre outras.  

• Transparência – ato de publicizar quem 

somos, o que fazemos, em que e como in-

vestimos e com quem interagimos.   

• Justiça, Cidadania e Direitos – elementos 

que se complementam para a efetivação e ga-

rantia dos direitos, para assegurar a promoção 

e a dignidade humana.   

• Sustentabilidade Ambiental – ação huma-

na que gere menor impacto ao meio ambi-

ente entendendo o planeta como casa de 

todos e que merece cuidados para a manu-

tenção e das futuras gerações.  

• Protagonismo – participação ativa e autô-

noma nos espaços de interação e inserção 

social.  

Balanço Social 2018 
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1.1 Objetivos  
da Entidade 

• Prestar assessoramento às ações sociais no 

que se refere à estrutura e organização, à 

formação, à elaboração de projetos, à capta-

ção de recursos bem como a outras ações 

voltadas ao aprimoramento e adequação 

das entidades de Assistência Social à Políti-

ca Nacional de Assistência       Social; 

• Desenvolver trabalho em Rede com vistas 

ao fortalecimento, ampliação e unificação 

da Rede de trabalhos Social da Arquidioce-

se de Florianópolis; 

• Desenvolver suas ações em consonância 

com a Política Nacional de Assistência Soci-

al, com as diretrizes da Cáritas Brasileira e 

demais legislações pertinentes. 

• Prestar assessoramento voltado prioritaria-

mente para o fortalecimento dos movimen-

tos sociais e das organizações de usuários, 

desenvolvendo formações e capacitações de 

 lideranças, dirigido ao público de  assistên

 cia  social. 

  

•  Atuar de forma permanente e planejada 

na defesa e efetivação dos direitos sócio-

assistenciais, contribuindo na construção 

de novos direitos, promovendo a cidada-

nia e enfrentando as desigualdades soci-

ais, articulando-se com órgãos públicos 

de defesa de direitos, dirigidos ao públi-

co de assistência social.  

• Ampliar a consciência ambiental e com-

promisso com o desenvolvimento solidá-

rio e sustentável, promovendo iniciativas 

locais.                   

• Divulgar os trabalhos no campo social.     

• Promover eventos culturais, artísticos, 

religiosos e turísticos em vista do desen-

volvimento solidário e  sustentável. 

 

 Alterados na Assembleia de Maio/2011 

 

1.2 Origem dos  
  Recursos da Entidade  

• Mitra Metropolitana de Florianópolis – 

repasse dos recursos arrecadados na Cole-

ta da Solidariedade para a constituição do 

Fundo Arquidiocesano de Solidariedade. 

• SESI/FIESC parceria na realização das 

Corridas do Bem. 

• Campanha 10 Milhões de Estrelas 

(vendas de velas). 

• Secretaria de Estado da Assistência Soci-

al, Trabalho e Habitação – Contrato 

111/2016 para execução do Centro de Refe-

rência de Atendimento ao Imigrante. 

• Secretaria do Estado de Segurança Públi-

ca: execução de projeto de Defesa dos Di-

reitos Humanos 

• Rifa – realização de uma rifa de uma mo-

to, sorteada no dia 13/12. 

• Doações diversas de roupas, alimentos, 

recursos financeiros, entre outros. 

• Eventos: jantares, bingo e bazares. 
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1.3 Infraestrutura  
da Entidade 

• 01 Sede cedida pela Mitra Metropolitana 

de Florianópolis para o desenvolvimento 

das atividades, contendo: um espaço de 

150 metros quadrados, que acolhe 04 pro-

fissionais; Uma biblioteca com um acervo 

de aproximadamente 200 títulos; Uma ga-

ragem;  

 

Balanço Social 2018 

• 01 Sede do Centro de Referência de Aten-

dimento ao Imigrante (CRAI) contendo 

aproximadamente 100 metros quadrados, 

cedida pela Secretaria de Estado da Assis-

tência Social (SST). 

• Uma casa cedida pela Prefeitura Munici-

pal de São José pelo período de 5 anos, 

renováveis por mais 5 (Casa de Apoio São 

José).  

• 02 Salas cedidas pela Secretaria de Segu-

rança Pública – SSP para execução do Pro-

grama de Defesa dos Direitos Humanos. 
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Mensagem do Presidente 

“É graça divina começar bem. Graça maior persistir na caminhada certa. 

Mas graça das graças é não desistir nunca.”  (Dom Helder Câmara)  

 A Ação Social Arquidiocesana – ASA, 

ao longo dos seus 58 anos de existência, 

buscou, de forma incansável, organizar, di-

namizar, fomentar e orientar a Caridade So-

cial no âmbito Arquidiocese de Florianópo-

lis, dentro do espaço geográfico onde estão 

constituídas as suas 71 paróquias. 

 Atualmente, contamos com uma equi-

pe multidisciplinar que, com consciência 

social aguçada e profundo espírito crítico, 

sob orientação da Palavra de Deus e, agindo 

segundo a vontade e inspiração do Santo 

Espírito, tem desenvolvido atividades soci-

oculturais, ambientais e econômicas, que 

buscam fortalecer uma vasta rede de entida-

des sociais interligadas, procurando a maxi-

mização do bem comum, agindo como ins-

trumento evidenciador da responsabilidade 

social e materializando a transparência das 

suas ações e realizações.  

  

A filosofia do Balanço Social é qualificar e 

quantificar dados das entidades e  organi-

zações perante a comunidade e/ou socieda-

de, referente  as atividades praticadas, as 

quais, contribuam com o meio em que se en-

contram, inclusive no que se refere a questões 

ambientais. 

 Objetivamente, podemos dizer que a 

Ação Social Arquidiocesana – ASA, promove 

a dimensão social da evangelização na Arqui-

diocese de Florianópolis, presta assessoria a 

entidades sociais no trabalho cotidiano com 

imigrantes,  população de rua, lideranças so-

ciais, conselheiros de políticas públicas, co-

munidades vulneráveis a catástrofes sócio 

ambientais, entre outras. Os projetos apresen-

tados a seguir retratam todo esforço empre-

endido no ano de 2018 na defesa e promoção 

da vida destas pessoas.  

 Através desta singela mensagem, com  

imensa alegria, queremos apresentar aos nos-

sos associados e parceiros e a toda sociedade 

catarinense, nosso Balanço Social do ano de 

2018.    

 A publicação e divulgação deste, tem 

por objetivo primeiro, apresentar o modelo o 

modelo gerencial da ASA para a responsabili-

dade social, atendendo à amplitude e à diver-

sidade de públicos com os quais a entidade se 

relaciona e se compromete. É ainda, uma 

oportunidade para apresentarmos os muitos 

fazeres da nossa Rede de Assistência Social 

Voluntária, cujo agir tem raízes fincadas no 

testemunho prático do amor misericordioso 

de Nosso Senhor Jesus Cristo.  

 

 

Diác. Luiz Paulo de Campos 

Presidente da Ação Social Arquidiocesana  
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2 Projetos desenvolvidos 

1.  Acompanhamento às Entidades Membro 

da ASA (Ações Sociais Paroquiais) 

2.   Fundo Arquidiocesano de Solidariedade 

(FAS) 

3.   Formação em Políticas Públicas 

 

2.1 Acompanhamento 
às entidades membro 

Balanço Social 2018 

4.        Acesso e Controle Social de Políticas 

 Públicas Gestão de Risco e Desastres 

5.        Projeto Rios 

6.        Centro de Referência de Atendimento     

  ao Imigrante - CRAI 

7.        Programa de Defesa dos Direitos  

            Humanos 

8.        Casa de Apoio São José 

Oferece assessoria e acompanhamento às 52 

entidades sociais, voltado para a gestão e atu-

ação junto a PNAS-Política Nacional de Assis-

tência Social.  

 

OBJETIVOS 

• Fortalecimento das iniciativas existen-

tes, revisão de práticas e inovação social 

para o aprimoramento do atendimento 

aos usuários destas entidades.  

• Assessoria as entidades-membro no que 

se refere ao processo de reordenamento 

das entidades a partir das orientações 

do CNAS- Conselho Nacional de Assis-

tência Social.     

           AÇÕES 

• 42 Visitas às entidades membros, com a 

participação de 346 pessoas (112 H / 234 

M) 

• 01 Encontro de Formação Doutrina Social 

da Igreja e Caridade Social, com a partici-

pação de 11 pessoas (09 H / 02 M) 

• 03 reuniões do Fórum Arquidiocesano das 

Pastorais Sociais, com a participação de 68 

pessoas (34H / 34 M) 

• 02 Assembleias Gerais da ASA com a par-

ticipação de 82 pessoas (47H /35 M) 

• Manutenção dos títulos e certificados ad-

quiridos ao longo do período de funciona-

mento da Instituição. 
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Antônio 

Carlos, Balneário Camboriú, Biguaçu, Bombi-

nhas, Botuverá, Brusque, Camboriú, Caneli-

nha, Florianópolis, Garopaba, Governador Cel-

so Ramos, Guabiruba, Itajaí, Itapema, Leoberto 

Leal, Major Gercino, Nova Trento, Palhoça, 

Paulo Lopes, Porto Belo, Rancho Queimado, 

Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São 

João Batista, São José, São Pedro de Alcântara, 

Tijucas.  

 

 PÚBLICO ALVO 

Diretores, Associados e Voluntários das enti-

dades membros. 

 

 

RESULTADOS 

• Surgimento de iniciativas plane-

jadas e voltadas para o aprimora-

mento de suas práticas e adequa-

ção das entidades à PNAS- Políti-

ca Nacional de Assistência Social. 

• Surgimento de iniciativas plane-

jadas e voltadas para a realidade 

social. 

 

• Surgimento de novas ações e estratégias 

que respondam aos desafios da realidade 

social. 

• Uso da comunicação como  

 instrumento de informação  

 e visibilidade dos trabalhos  

 sociais. 

 

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZA-

DOS 

R$ 1.056,45 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

01 Cientista Social 

01 Assistente Social 

01 Técnico em Projetos Sociais 

        01 Jornalista 

        Membros da Diretoria da ASA 
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2.2. Fundo Arquidiocesano de Solidariedade (FAS) 

Criado em 1999, o FAS é um fundo solidá-

rio permanente que visa apoiar projetos sociais, 

caracterizando-se como um importante instru-

mento de transformação social na Arquidiocese 

de Florianópolis. Dos recursos arrecadados com 

a Coleta da Solidariedade, realizada no Domin-

go de Ramos, 60% compõe o Fundo Arquidio-

cesano de Solidariedade, possibilitando o apoio 

a Projetos Sociais.  

 

OBJETIVOS 

• Apoiar financeiramente iniciativas que 

apontem para a superação das estruturas 

de pobreza e injustiça social. 

 

 

• Estimular e favorecer a construção de 

relações solidárias e não discriminatórias. 

• Favorecer a criação de projetos alternati-

vos de geração de trabalho e renda. 

• Incentivar projetos sociais referentes aos 

temas da Campanha da Fraternidade de 

cada ano.  

• Acompanhar e assessorar as entidades 

beneficiadas do FAS. 

 

     AÇÕES 

• 05 Reuniões do Conselho de Análise de 

Projetos; 

• 01 Oficina de Elaboração e Gestão de Pro-

jetos Sociais, com a participação 25 pesso-

as (11 H / 14 M) 

• 04 Reuniões com as entidades proponen-

tes dos projetos aprovados; 

• 15 Projetos Sociais aprovados, com 11.759 

pessoas beneficiadas diretamente; 

 

• 24 Visitas de acompanhamento e assesso-

ria as entidades proponentes dos projetos 

aprovados; 

• IV Edição do Prêmio de Iniciativa Solidária 

Dom Afonso Nieheus com 03 entidades 

sociais homenageadas.   

 

  

 

Balanço Social 2018 
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Fundo Arquidiocesano de Solidariedade (FAS) Balanço Social 2018 

V Edição do Prêmio de Iniciativa Solidária 

Dom Afonso Nieheus, que premiou as seguin-

tes entidades: 

 

Entidade Social  

Associação Casa Irmã Dulce – Tijuca  (Prêmio de 

R$ 7.000,00) 

Ação Social Paroquial 

Ação Social de Barreiros – São José (Prêmio de 

R$ 7.000,00) 

Pastoral Social 

Pastoral da Pessoa Idosa Arquidiocesana 

(Prêmio de R$ 7.000,00) 

 RESULTADO 

O FAS configura-se enquanto ferramenta estra-

tégica de potencialização dos projetos sociais 

comunitários e de geração de renda, possibili-

tando melhoria nas condições de vida da popu-

lação empobrecida. 

Reconhecimento público dos trabalhos sociais 

realizados na Arquidiocese. 

 

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS 

R$ 115.146,36* 

Valores aplicados em projetos e despesas admi-

nistrativas. 

 

EM 2018 FORAM APOIADOS OS SEGUINTES 

PROJETOS: 

 

Confeccionar Fraldas e oferecer conforto  

 Ação Social São Francisco de Assis –  

  Palhoça— (R$ 9.462,00) 

 

Missão para  “ELAS”          

Ação Social e Cultural Nossa Senhora   dos   

Navegantes – Itapema (R$ 3.600,00) 

 

 

Conserto do utilitário Kombi                   

Associação São Lourenço – Itajaí  (R$ 8.583,00) 

 

Ação em favor de Pessoas em situação de  rua           

Paróquia dos Sagrados Corações – São José (R$ 

6.460,00) 

 

Abrindo caminhos 

Instituto Redenção – Balneário Camboriú         

(R$ 9.540,00) 

 

Regularização documental de imigrantes em 

situação de vulnerabilidade social.  

Centro de Referência de Atendimento ao Imi-

grante – CRAI / Florianópolis (R$ 9.540,00) 

 

Revista Dimensão Social da Evangelização 

Ação Social Arquidiocesana (R$ 3.500,00)  

 

De mãos dadas pelo novo espaço 

Associação Casa São José – Florianópolis  (R$ 

1.540,00) 
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Braços abertos sem medo para acolher—Somos todos 

migrantes.  

Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas (R$ 

7.650,00) 

 

Círculos criativos 

Círculos de Hospitalidade – Florianópolis (R$ 

3.695,00) 

 

Creche Vó Inácia 

Creche Vó Inácia – Florianópolis (R$ 4.770,00) 

 

Recanto São Francisco Palhoça 

Ação Social Arquidiocesana  (R$ 9.540,00) 

 

Promoção social das famílias do Centro de Educação 

Infantil Girassol 

Irmandade do Divino Espírito Santo - Florianópolis 

(R$ 4.037,96) 

 

Costura Solidária 

Ação Social Santo Antônio de Itapema  (R$ 5.000,00) 

 

Sede de Amor 

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe - Florianópolis 

(R$ 7.000,00) 

Fundo Arquidiocesano de Solidariedade (FAS) 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

01 Técnico em Projetos Sociais 

04 voluntários membros do Conselho de Ava-

liação de Projetos.  

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Antônio 

Carlos, Balneário Camboriú, Biguaçu, Bombi-

nhas, Botuverá, Brusque, Camboriú, Caneli-

nha, Florianópolis, Garopaba, Governador 

Celso Ramos, Guabiruba, Itajaí, Itapema, Leo-

berto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Pa-

lhoça, Paulo Lopes, Porto Belo, Rancho Quei-

mado, Santo Amaro da Imperatriz, São Boni-

fácio, São João Batista, São José, São Pedro 

Alcântara, Tijucas.  

 

PÚBLICO ALVO 

 

Usuários dos projetos sociais desenvolvidos 

pelas Entidades Sociais apoiadas pelo Fundo 

Arquidiocesano da Solidariedade, contabili-

zando 3.069 pessoas.  

Fundo Arquidiocesano de Solidariedade 
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2.3. Formação em Políticas 
Públicas 
Realiza Oficinas de Formação em Políticas Pú-

blicas, principalmente capacitação de conse-

lheiros de direitos, com o objetivo de possibili-

tar maior conhecimento sobre a Política Nacio-

nal de Assistência Social, já que suas entidades 

filiadas desenvolvem trabalhos relacionados a 

esta política. A participação nos espaços de 

controle social contribui com o processo de 

ampliação do acesso às políticas públicas e ga-

rantia de direitos.  

 

 

OBJETIVOS 

Possibilitar maior conhecimento sobre a Políti-

ca Nacional de Assistência Social aos partici-

pantes, visando à qualificação das lideranças 

sociais. 

 

AÇÕES 

01 Encontro de Formação para conselheiros de 

Políticas Públicas, com a temática: Políticas 

Públicas para Imigrantes residentes em Santa 

Catarina, realizado na Paróquia Santo Antô-

nio / Itapema. Participação de 35 pessoas. 

 

RESULTADO 

Conselheiros com conhecimento ampliado pa-

ra atuação nos espaços de controle social. 

 

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS 

R$ 1.110,00 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

01 Técnico em Projetos Sociais  

01 Auxiliar Administrativo. 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Estado de Santa Catarina  

 

 

 

PÚBLICO ALVO 

Conselheiros municipais, estaduais, usuários do 

SUAS- Sistema único de Assistência Social e or-

ganizações da sociedade civil, contabilizando 70 

pessoas  

Balanço Social 2018 
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2.4. Acesso e controle social 
de Políticas Públicas 

Participação nos espaços de controle social que 

contribui no processo de ampliação do acesso 

às políticas públicas e garantia de direitos.  

 

OBJETIVOS 

Engajamento efetivo e representativo da ASA 

nos espaços de lutas por ampliação de Direi-

tos e de Políticas Públicas. 

 

AÇÕES 

• 10 Reuniões do Fórum Estadual Perma-

nente de Assistência Social (FEPAS), com 

a participação de 74 pessoas (23H / 

51M); 

• 05 Reuniões do Fórum Estadual dos Usu-

ários do Sistema Único de Assistência 

Social (FEUSUAS) com a participação de 

31 pessoas (15H / 16M); 

 

 

 

• 02 Reuniões do Fórum Municipal de 

Políticas Públicas de Florianópolis, com 

a participação de 70 pessoas (5 H / 65 

M); 

• 03 Participações nas Conferências de 

Assistência Social (Municipal e Estadu-

al). 

 

RESULTADO 

Sociedade civil com atuação crítica e proposi-

tiva nos Conselhos e Fóruns. 

 

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS  

R$ 616,39 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

01 Assistente Social  

01 Auxiliar Administrativo 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Estado de Santa Catarina 

 

PÚBLICO ALVO 

Conselheiros de Assistência Social e Usuários 

do SUAS- Sistema Único de Assistência Social 
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2.5. Gestão de Riscos e desastres 
 

O projeto Gestão de Risco e Desastre visa à pre-

paração de pessoas e comunidades ribeirinhas 

vulneráveis a catástrofes socioambientais. Atua 

na prevenção, preparação, resposta e reconstru-

ção, não reduzindo a atuação da ASA e da Igre-

ja Católica apenas nas ações de resposta com 

arrecadações e doações de mantimentos depois 

que um desastre natural acontece.  

 

OBJETIVOS 

• Construir comunidades mais seguras no 

município de Santa Catarina, através da 

formação e capacitação de entidades soci-

ais e lideranças comunitárias para atua-

rem em situação de risco e desastre. 

• Fortalecer os vínculos com a Defesa Civil 

difundindo a temática para lideranças 

comunitárias e população vulnerável. 

• Capacitar às entidades sociais fomentan-

do o surgimento de NUDECs nos municí-

pios atendidos pelo projeto. 

 

• Apoiar e incentivar ações voltadas ao 

Desenvolvimento Solidário e Sustentá-

vel, tendo em vista a adaptação de co-

munidades e seus ecossistemas aos 

eventos climáticos. 

• Prestar apoio nas situações de catástro-

fes naturais através do Fundo de Emer-

gência.  

 

AÇÕES 

• 01 Acompanhamento aos NUPDEC’s 

(01 Centro – Botuverá; 01 Lageado - Bo-

tuverá; 01 Ourinho – Botuverá), envol-

vendo 36 pessoas (08 H / 28 M). 

 

RESULTADO 

• Parceria firmada com a Defesa Civil do 

município 

• Lideranças capacitadas para atuarem na 

prevenção, preparação, resposta e re-

construção de comunidades atingidas 

por eventos climáticos.    

 

• Fortalecimento dos vínculos comunitários 

e credibilidade junto a Defesa Civil.              

• Formação e empoderamento de lideranças 

comunitárias para atuação na política de 

proteção e defesa civil. 

 

RECURSOS FINÂNCEIROS UTILIZADOS 

R$ 430,50 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

01 Técnico em Projetos Sociais 

01 Auxiliar Administrativo 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Munícipio de Botuverá 

 

PÚBLICO ALVO 

Moradores de comunidades vulneráveis a catás-

trofes sócio ambientais. 

 

Balanço Social 2018 



17  

2.6. Projeto Rios OBJETIVOS 

• Realizar diagnóstico para recuperação e 

preservação dos Rios 

• Empoderar e corresponsabilizar a popu-

lação em geral pela recuperação e prote-

ção dos rios 

• Envolver comunidades e grupos na luta 

pela preservação dos rios.  

 

AÇÕES 

• 05 Reuniões da Coordenação do Projeto, 

com 42 pessoas; 

• Saída a campo, no bairro do Campeche – 

Florianópolis, no Rio do Noca.  

 

RESULTADO 

• Fortalecimento de parcerias com as en-

tidades sociais comunitárias. 

 

 

• Comunidade comprometida com a defesa 

do meio ambiente. 

• Surgimento de iniciativas locais 

 

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS 

R$ 137,30 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

01 Cientista Social  

01 Auxiliar Administrativo 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Estado de Santa Catarina 

 

PÚBLICO ALVO 

População em geral 

 

O Projeto Rios é baseado no envol-

vimento voluntário da sociedade 

no diagnóstico, recuperação, pre-

servação e fiscalização de trechos 

dos rios que são importantes para 

as comunidades.  
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2.7 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante 
(CRAI) 

O centro de Referência de Atendimento ao Imi-

grante foi inaugurado em fevereiro de 2018 a 

partir de um convênio firmado entre Ação Soci-

al Arquidiocesana – ASA e a Secretaria de Esta-

do da Assistência Social, Trabalho e Habitação. 

O CRAI atua na área de Integração, Proteção, 

Serviço Social e Psicologia. 

OBJETIVOS 

Ser referência no atendimento a população imi-

grante no Estado de Santa Catarina. 

 

• 06 Reuniões com Associações de Imi-

grante (Haitianos e Senegaleses) dos 

munícipios de Florianópolis, Palhoça, 

Itapema e Criciúma;  

• 03 Reuniões com o Escritório de Repre-

sentação do Ministério das Relações Ex-

teriores de Santa Catarina, com a Polícia 

Federal para melhorar o processo de 

agendamento de imigrantes junto a PF; 

• Auxílio no atendimento a imigrantes 

nos Serviços Públicos e entidades soci-

ais: Hospital Joana de Gusmão, Hospital 

Nereu Ramos, Maternidade Carmela 

Dutra, Hospital Governador Celso Ra-

mos, Delegacia de Proteção a Mulher, 

Comunidades Terapêuticas, Casa de 

Passagem.  

• 01 Formação em Políticas Públicas, em 

Itapema, com a participação de 32 imi-

grantes; 

• 04 Reuniões do Grupo de Apoio a Imi-

grantes e Refugiados de Florianópolis. 

 

AÇÕES 

• Atendimento a 5.297 imigrantes e refugia-

dos, de 57 nacionalidades; 

• 01 Capacitação para a Rede Cáritas Brasi-

leira de SC (Criciúma, Tubarão, Caçador 

e Lages), com a participação de 12 pesso-

as; 

Balanço Social 2018 
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•   08 Reuniões do Grupo de Trabalho de Imi-

gração da Assembleia Legislativa  Florinó-

polis; 

• Geração de trabalho e renda em parceria 

com Instituto de Geração de Trabalho e 

Renda de Florianópolis – IGEOF (107 currí-

culos encaminhados a empresas parceiras), 

Fórum Regional de Economia Solidária 

(realização de Feira Mensal de Economia 

Solidária) e contato direto com empresas 

(13 imigrantes contratados, em 07 empre-

sas); 

• Capacitação profissional: Em parceria com 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Co-

mercial – SANAC (73 imigrantes concluí-

ram os cursos de Atendente em Serviços de 

Alimentos; Serviços Hoteleiros; Técnicas de 

Cozinha, entre outros); em parceria com o 

IGEOF (29 imigrantes participaram de ofici-

nas profissionalizantes); 

• Aulas de Língua Portuguesa para imi-

grantes: Abertura de turmas e encami-

nhamento de imigrantes para entidades 

parceiras da Grande Florianópolis: 

UFSC, IFSC, Pastoral do Migrante - Flo-

rianópolis, Paróquia Nossa Senhora de 

Lourdes e São Luiz – Florianópolis, Esco-

la Juscelino Kubitscheck – São José, Fa-

culdade Municipal da Palhaça e HAI-

BRA – Florianópolis.  

• Confecção de cartilha com informações 

necessárias para validação de diplomas 

de ensino fundamental e médio, em par-

ceria com a Secretária da Educação de 

Santa Catarina; 

• Cotas para imigrantes no vestibular da 

UFSC: Participação no grupo de trabalho 

que está constituindo uma politica especi-

al de ingresso de imigrantes e pessoas em 

situação de refugio nos cursos de gradua-

ção da universidade; 

 

• Direitos Trabalhistas: Realização de grupos 

de Informações sobre mercado de trabalho 

e direitos trabalhistas, quinzenalmente, no 

IGEOF, com orientação técnica do Progra-

ma de Educação Tutorial - PET em Direito 

da UFSC. Em parceria com Escritório do 

CESUSC, são encaminhados imigrantes 

que possuem causas trabalhistas para as-

sistência jurídica gratuita via ESAJ.   
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RESULTADO 

Atendimento a imigrantes e refugiados, com 

encaminhamentos e rede socioassistencial; For-

mação e discussão da temática imigratória na 

região da grande Florianópolis com perspectiva 

de ações articulada com entidades da sociedade 

civil; e exercício do controle social de Políticas 

Públicas. 

 

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS 

R$ 354.990,64 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

01 Coordenador 

02 Auxiliares Administrativos 

01 Agente de Proteção 

01 Agente de Integração 

01 Psicólogo 

01 Assistente Social 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Estado de Santa Catarina 

 

PÚBLICO ALVO 

Imigrantes e Refugiados 

Balanço Social 2018 
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2.8. Programa de defesa 
dos Direitos humanos 

A preocupação com o contexto social do país, 

marcado pela desigualdade e injustiça social, 

deu origem ao Programa de Defesa dos Direi-

tos Humanos.  

 

OBJETIVOS 

• Romper o ciclo de injustiças sociais 

• Formar uma rede de proteção e apoio aos 

usuários  

• Propiciar o exercício da cidadania aos 

usuários participantes 

• Assegurar os direitos fundamentais dos 

usuários participantes 

• Promover a (re) inserção social  

 

AÇÕES 

• Acolhida 

• Abrigo 

• Assistência básica (alimentação, trans-

porte) 

• Assistência psicológica 

• Orientação 

• (Re) Inserção 

 

RESULTADO 

• Retorno à rede de educação 

• Inicio de tratamentos psicoterápicos 

• Inserção no mercado de trabalho 

• Realização de cursos profissionalizantes 

• Ingresso em cursos de nível superior 

• Conclusão do ensino médio 

• Início de atividades de Geração de Tra-

balho e Renda (autônomo) 

• Conclusão do ensino fundamental 

• Inicio de tratamento de dependência 

química 

• Aprovação em concurso público 

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS 

R$ 1.506.839,13 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

02 Administrativo  

02 Financeiros  

05 Suporte Técnico  

01 Serviços Gerais  

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Estado de Santa Catarina 

 

PÚBLICO ALVO 

Pessoas em situação de vulnerabilidade social   
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2.9.  Casa de Apoio São José 

A Casa de Apoio São José nasceu com o propó-

sito de prestar amparo aos pacientes e acompa-

nhantes dos pacientes do Hospital Regional de 

São José Dr. Homero de Miranda Gomes, vin-

dos de vários municípios de Santa Catarina pa-

ra realizar intervenções médico/hospitalares.  

Após um período de lutas para idealizar tal 

projeto, também compartilhado pelo Arcebispo 

de Florianópolis Dom Vilson Tadeu Jönck, a 

Casa de Apoio São José se torna realidade. Ao 

dialogar com a Prefeitura Municipal de São Jo-

sé e receber a cessão de uso do imóvel, em abril 

de 2017, e em dezembro do mesmo ano, através 

de Projeto de Lei aprovado pela Câmara de Ve-

readores, a ASA- Ação Social Arquidiocesana 

tem a garantia de cessão de uso do imóvel por 

cinco anos renováveis por mais cinco, torna-se 

responsável por sua administração.  

Depois de passar por uma grande reforma, rea-

lizada através de doações e realização de even-

tos, sem uso de dinheiro público, a Casa de 

Apoio São José é inaugurada em 13 de dezem-

bro de 2017. Com capacidade para acolher dig-

namente 26 pessoas, homens e mulheres, além   

de proporcionar estadia, a casa oferece refei-

ções, banho e espaço para descanso.  

 

OBJETIVOS 

• Acolher dignamente os acompanhantes 

dos pacientes do Hospital Regional de 

São José, oferecendo estadia, refeições e 

local para descanso.   

• Atuar no sentido de prestar apoio a 

quem dela necessitar, com total gratuida-

de dos serviços. 

• Proporcionar um ambiente humanizado 

e acolhedor. 

 

AÇÕES 

Espaço reformado e pronto para acomodar 

confortavelmente 26 pessoas. 

• A Casa oferece gratuitamente 4 refeições 

diárias (café da manhã, almoço, lanche e 

jantar) 

• Espaço de uso coletivo (sala de tv, des-

canso e lavanderia) 

• Ambiente humanizado 

• Acolhedor 

Balanço Social 2018 

• Com características familiares 

 

• Proporciona benefícios ao doente, que 

apresenta melhor resposta ao tratamento e 

melhor adaptação às intervenções durante 

o internamento, culminando em melhoras 

no estado de saúde não apenas clínico, 

mas também emocional.  
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RESULTADO 

• No ano de 2018, a Casa de Apoio recebeu 

3.090 pessoas, vindas de diversas localida-

des: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Paraná, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, 

Sergipe, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Chi-

le, Argentina, Colômbia e Venezuela. Nes-

te período foram servidas 12.569 refeições. 

• Familiares dos pacientes mais tranquilos 

por estarem próximos do paciente 

• Pacientes apresentam melhora do seu qua-

dro clínico por saberem que seus familia-

res estão em local digno e seguro. 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

R$ 30.153,00 

 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

01 Coordenador 

15 voluntários (DA COMUNIDADE) 

01 cientista social 

01 assistente social 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Estado de Santa Catarina 

 

PÚBLICO ATENDIDO 

 Pacientes e acompanhantes dos pacientes do 

Hospital Regional de São José Dr. Homero de 

Miranda Gomes. 
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3. Desenvolvimento Institucional 
O desenvolvimento institucional é reali-

zado pela Diretoria. Visa garantir as con-

dições institucionais para realização da 

missão da ASA e de seu fortalecimento 

enquanto entidade de assistência social, 

priorizando suas diretrizes, respeitando 

os princípios éticos e democráticos da 

transparência, tendo como norte a justiça, 

o protagonismo e a solidariedade.  

 

 

ATIVIDADES PERMANENTES 

• Ações de Coordenação e Gestão 

• Gestão de pessoas e organização das  

equipes 

• Planejamento, monitoramento e ava-

liação das atividades desenvolvidas. 

• Relacionamento da Diretoria com as      

entidades membros 

• Relações Institucionais 

• Relações Externas, representação e         

articulação com a rede socioassisten-

cial.  

• Captação de recursos. 

Balanço Social 2018 Balanço Social 2018 
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4 Comunicação 
O incremento da comunicação é utilizado para 

dar visibilidade aos trabalhos existentes na rede 

ASA. Com este fim, em 2017 foi criado o Plano 

de Comunicação, onde se trabalha as relações 

internas e externas, buscando o aprimoramento 

e maior articulação de toda rede ASA. Além dis-

so, a ASA também faz uso do site da Arquidio-

cese de Florianópolis e o Jornal Arquidiocesano. 

 

ATIVIDADES PERMANENTES 

• Atualização de áreas fixas do site da ASA 

• Elaboração de notas e reportagens sobre 

atividades relacionadas aos projetos da 

ASA e das entidades membro, divulgadas 

no site e outros meios. 

• Produção mensal do Informativo ASA.  

• Atualização e monitoramento diário das 

redes sociais da instituição (Facebook), 

respondendo rapidamente a comentários 

e mensagens; 

• Assessoria de imprensa; 

• Clipagem de notícias 

 

 SITE: www.asafloripa.org.br 

Criado no ano de 2012 foi de grande valia até o 

ano de 2016, quando começou a se perceber que  

a ASA precisava de um um site mais represen-

tativo dentro da amplitude das ações que reali-

za. Infelizmente o antigo site não tinha um 

contador de acessos, por isso, não consegui-

mos medir seu alcance. No ano de 2017 foi lan-

çado o novo site, que se mostrou uma ferra-

menta eficaz para a comunicação externa. No 

ano de 2018 cerca de 3.222 pessoas acessaram o 

site. Nele também são publicados editais, con-

vocações, entre outros.  

 

FACEBOOK: ASA Floripa 

A Fan Page Institucional foi criada no fim do 

ano de 2016. Em 2018 ela teve 638 curtidas e 

cerca de 700 pessoas acessam a página mensal-

mente. Muitas das postagens são visualizadas 

por mais de 2000 pessoas, o que nos mostra 

que a mensagem alcança milhares de pessoas. 

 

REVISTA ASA: 

A Revista ASA é confeccionada à cada dois 

anos e tem ampla distribuição junto às entida-

des filiadas e também enviada para órgãos li-

gados aos trabalhos sociais, autoridades, entre 

outros.  

Por sua qualidade e conteúdos pertinentes a ins-

tituição, ela continua sendo utilizada até os dias 

atuais como um portfólio da instituição. A publi-

cação de 2018 foi distribuída durante todo o ano 

de 2019, com uma tiragem de 20 mil exemplares. 

Foi distribuída para toda rede ASA, para os re-

presentantes do poder público Municipal e Esta-

dual, bem como para todos os órgãos da socieda-

de civil que trabalham no viés social. 

Link da revista online:                                          

  http://www.asafloripa.org.br/revista2018/ 

 

INFORMATIVO ONLINE 

• Enviado mensalmente para 2000 mil pes-

soas sobre as atividades da rede ASA e 

acontecimentos expressivos de cada mês. 

O informativo é enviado via e-mail e tam-

bém para grupos específicos de Whatssap. 

 

NA MÍDIA EXTERNA 

• Na mídia em 2018: (Publicações em sites, 

jornais, Tvs sobre atividades da ASA ou 

realizadas em parcerias) 

http://www.asafloripa.org.br/revista2018/
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5. Participação em espaços 
A ASA realiza acompanhamento, articulação e 

proposição na execução das políticas públicas 

a partir da participação nos fóruns, assessoran-

do e priorizando os segmentos dos usuários e 

trabalhadores . 

 

ATIVIDADES PERMANENTES 

Inserção da Rede ASA nos espaços de partici-

pação e controle social 

 

FEPAS 

A ASA faz acompanhamento técnico de reuni-

ões mensais do FEPAS, com o objetivo de me-

diar a organização da sociedade civil e poten-

cializar sua participação nos espaços delibera-

tivos referentes às políticas estaduais de assis-

tência social, para garantia de mínimos sociais 

à população catarinense. 

 

FEUSUAS 

O Fórum Estadual de Usuários do SUAS ( FEU-

SUAS) é uma organização de pessoas que usam 

os serviços do SUAS por conta de estarem em 

situação de vulnerabilidade econômica e/ou 

social. As vulnerabilidades presentes no grupo 

são de pessoas com deficiência, pessoas em situ-

ação de rua, pessoas vítimas de violência, pesso-

as que recebem o Benefício de Prestação Conti-

nuada e Bolsa Família, em suma de pessoas que 

sofrem violação de direitos, direitos estes preco-

nizados na constituição de Federal de 1988. A 

ASA presta assessoria nas reuniões mensais, 

contribuindo para a resolução dos encaminha-

mentos propostos.  



27  

Balanço Social 2018 6 Parcerias em projetos e ações 
SESI/FIESC  

Corrida do bem- O Circuito SESI Corridas do 

Bem é promovido pela FIESC- Federação das 

Indústrias de Santa Catarina e tem como foco 

estimular a qualidade de vida e o bem estar da 

comunidade em geral. Realizada pela FarmaSE-

SI, o evento propõe unir o incentivo à cultura 

esportiva e prática de fazer o bem. Em 2018, 

parte do valor das inscrições (20%) das etapas 

de Florianópolis, Itajaí e Brusque foram reverti-

dos para a ASA, que destinou o recurso para 

entidades sociais.   

ESTADO DE SANTA CATARINA 

• Inclusão social e defesa dos direitos hu-

manos 

• Centro de Referência de Atendimento ao 

Imigrante - CRAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARITAS 

O projeto 10 Milhões de Estrelas é uma iniciativa 

permanente da Cáritas Brasileira que se repete a 

cada ano como gesto concreto e coletivo na pers-

pectiva da consolidação da cultura de paz, da 

justiça social e de uma espiritualidade historica-

mente comprometida. A cada ano, portanto, a 

CÁRITAS assume novos enfoques sociais e 

com essas iniciativas  tem por finalidade promo-

ver concretamente a paz, despertando consciên-

cia e compromisso com os empobrecidos. Em 

2018 a ASA contribuiu com o projeto, divulgan-

do a Campanha da  Cáritas Brasileira nas paró-

quias da Arquidiocese de Florianópolis alcançan-

do 26.635,03 famílias que acenderam a vela e rea-

lizaram a oração proposta na noite de natal. Par-

te do valor arrecadado com a venda das velas é 

destinado à ASA.  
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7 Artigos e textos para mídia externa 

MÍDIA DATA TÍTULO AUTOR LINK 

Jornal da Arquidio-
cese 

Fevereiro A Política que gera violência Fernando Anísio Batis-
ta 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-arquidiocese/ja-edicoes-
2017-2/ 

Jornal da Arquidio-
cese 

Março Páscoa e superação da violência Fernando Anísio Batis-
ta 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-arquidiocese/ja-edicoes-
2017-2/ 

Jornal da Arquidio-
cese 

Abril Igreja e a defesa dos Direitos Huma-
nos 

Fernando Anísio Batis-
ta 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-arquidiocese/ja-edicoes-
2017-2/ 

Jornal da Arquidio-
cese 

Maio A paz de Cristo Fernando Anísio Batis-
ta 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-arquidiocese/ja-edicoes-
2017-2/ 

Jornal da Arquidio-
cese 

Junho A unidade da família humana Fernando Anísio Batis-
ta 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-arquidiocese/ja-edicoes-
2017-2/ 

Jornal da Arquidio-
cese 

Julho A construção do Bem Comum Fernando Anísio Batis-
ta 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-arquidiocese/ja-edicoes-
2017-2/ 

Jornal da Arquidio-
cese 

Agosto Consolidação da democracia Fernando Anísio Batis-
ta 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-arquidiocese/ja-edicoes-
2017-2/ 

Jornal da Arquidio-
cese 

Setembro Meu candidato é... Fernando Anísio Batis-
ta 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-arquidiocese/ja-edicoes-
2017-2/ 

Jornal da Arquidio-
cese 

Outubro Cristãos leigos e o serviço à política Fernando Anísio Batis-
ta 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-arquidiocese/ja-edicoes-
2017-2/ 

Jornal da Arquidio-
cese 

Novembro Este pobre clama e o Senhor escuta 
(Sl 34,7) 

Fernando Anísio Batis-
ta 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-arquidiocese/ja-edicoes-
2017-2/ 

Jornal da Arquidio-
cese 

Dezembro Ser a luz de Jesus Fernando Anísio Batis-
ta 

https://arquifln.org.br/comunicacao/jornal-da-arquidiocese/ja-edicoes-
2017-2/ 
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8 Entrevista para mídia externa 

MÍDIA DATA TEMA LINK 

Jornal Imagem da Ilha 01/02/2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante - 
CRAI 

http://imagemdailha.com.br/blog/santa-catarina-passa-a-contar-com-centro-de-referencia-e-
atendimento-ao-imigrante.html 

Agência AL 01/02/2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante - 
CRAI 

http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/centro-de-atendimento-ao-imigrante
-e-aberto-em-florianopolis 

Imprensa News Sul 01/02/2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante - 
CRAI 

http://imprensanewssul.com.br/imigrantes-de-santa-catarina-tem-centro-de-atendimento/ 

Imigrafloripa 02/02/2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante - 
CRAI 

https://imigrafloripa.wordpress.com/2018/02/02/santa-catarina-inaugura-primeiro-centro-de-
referencia-e-atendimento-ao-imigrante/ 

Jornal dos Bairros 02/02/2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante – 
CRAI 

http://jornaldosbairroscri.com.br/imigrantes-de-santa-catarina-tem-centro-de-atendimento/ 

Arquidiocese de Flori-
anópolis 

05/02/2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante – 
CRAI 

https://arquifln.org.br/noticias/santa-catarina-conta-com-o-primeiro-centro-de-referencia-de-
atendimento-ao-imigrante/ 

NEMPsic 17/02/2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante – 
CRAI 

http://nempsic.paginas.ufsc.br/2018/02/17/inauguracao-do-crai-de-santa-catarina/ 

Arquidiocese de Flori-
anópolis 
  

19/02/2018 Fórum das Pastorais, Entida-
des e Ações Sociais 

https://arquifln.org.br/noticias/convite-forum-pastorais-sociais/ 

Arquidiocese de Flori-
anópolis 
  

23/02/2018 Fórum das Pastorais, Entida-
des e Ações Sociais 

https://arquifln.org.br/noticias/asa-promove-forum-das-pastorais-entidades-e-acoes-sociais/ 

Cáritas Santa Catarina 09/03/2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante - 
CRAI 

http://sc.caritas.org.br/primeiro-mes-de-funcioamento-crai-de-florianopolis-atende-320-
migrantes/ 

http://imagemdailha.com.br/blog/santa-catarina-passa-a-contar-com-centro-de-referencia-e-atendimento-ao-imigrante.html
http://imagemdailha.com.br/blog/santa-catarina-passa-a-contar-com-centro-de-referencia-e-atendimento-ao-imigrante.html
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/centro-de-atendimento-ao-imigrante-e-aberto-em-florianopolis
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/centro-de-atendimento-ao-imigrante-e-aberto-em-florianopolis
http://imprensanewssul.com.br/imigrantes-de-santa-catarina-tem-centro-de-atendimento/
https://imigrafloripa.wordpress.com/2018/02/02/santa-catarina-inaugura-primeiro-centro-de-referencia-e-atendimento-ao-imigrante/
https://imigrafloripa.wordpress.com/2018/02/02/santa-catarina-inaugura-primeiro-centro-de-referencia-e-atendimento-ao-imigrante/
http://jornaldosbairroscri.com.br/imigrantes-de-santa-catarina-tem-centro-de-atendimento/
https://arquifln.org.br/noticias/santa-catarina-conta-com-o-primeiro-centro-de-referencia-de-atendimento-ao-imigrante/
https://arquifln.org.br/noticias/santa-catarina-conta-com-o-primeiro-centro-de-referencia-de-atendimento-ao-imigrante/
http://nempsic.paginas.ufsc.br/2018/02/17/inauguracao-do-crai-de-santa-catarina/
https://arquifln.org.br/noticias/convite-forum-pastorais-sociais/
https://arquifln.org.br/noticias/asa-promove-forum-das-pastorais-entidades-e-acoes-sociais/
http://sc.caritas.org.br/primeiro-mes-de-funcioamento-crai-de-florianopolis-atende-320-migrantes/
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Arquidiocese de Florianó-
polis 

11/03/2018 Oficina Elaboração de pro-
jetos Sociais 

https://arquifln.org.br/noticias/asa-realiza-oficina-de-elaboracao-de-projetos-sociais/ 

Arquidiocese de Florianó-
polis 

14/03/2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante 
– CRAI 

https://arquifln.org.br/noticias/primeiro-mes-de-funcionamento-do-crai-recebe-320-
imigrantes/ 

Arquidiocese de Florianó-
polis 

19/03/2018 Coleta da Solidariedade https://arquifln.org.br/noticias/prestacao-de-contas-da-coleta-da-solidariedade-2017/ 

Arquidiocese de Florianó-
polis 

20/03/2018 Fundo Arquidiocesano de 
Solidariedade / FAS 

https://arquifln.org.br/noticias/oficina-de-elaboracao-e-gestao-de-projetos-sociais-e-
promovido-pelo-fas/ 

Arquidiocese de Florianó-
polis 
  

22/03/2018 Formação em Doutrina So-
cial da Igreja 

https://arquifln.org.br/noticias/doutrina-social-da-igreja-e-caridade-crista-e-tema-de-
formacao-em-rancho-queimado/ 

  

Arquidiocese de Florianó-
polis 

12/04/2018 Campanha da Fraternidade 
2018 

https://arquifln.org.br/noticias/superacao-da-violencia-e-tema-de-reflexoes-do-
seminario-da-cf-2018/ 

Arquidiocese de Florianó-
polis 

16/04/2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante - 
CRAI 

https://arquifln.org.br/noticias/crai-insere-estrangeiros-no-mercado-de-trabalho/ 

Arquidiocese de Florianó-
polis 

18/04/2018 46º Assembleia da ASA https://arquifln.org.br/noticias/asa-realiza-46a-assembleia-geral-em-biguacu/ 

Arquidiocese de Florianó-
polis 

18/04/2018 Pedal Humanitário https://arquifln.org.br/noticias/participe-neste-sabado-09-do-pedal-humanitario-e-
ajude-os-refugiados-e-imigrantes/ 

Arquidiocese de Florianó-
polis 

30/04/2018 Assembleia da ASA https://arquifln.org.br/noticias/assembleia-da-asa-e-promovida-em-biguacu/ 

Arquidiocese de Florianó-
polis 

05/06/2018 Projeto Rios https://arquifln.org.br/noticias/projeto-rios-preservando-e-recuperando-a-vida/ 

ASMPF 12/06/2018 Imigração http://asmpf.org.br/asmpfsc-apoiou-o-1o-pedal-humanitario-em-florianopolis/ 
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Arquidiocese de Florianópolis 14/06/2018 Pedal Humanitário https://arquifln.org.br/noticias/pedal-humanitario-em-prol-da-populacao-refugiada-e-imigrante
-no-estado/ 

Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil / CNBB Regi-
onal Sul 4 

25/06/2018 Imigração http://cnbbsul4.org.br/2018/06/25/carta-de-repudio-a-violencia-contra-imigrantes-em-
florianopolis/ 

  

Maruim Jornalismo 10/07/2018 Imigração http://maruim.org/2017/11/17/inauguracao-de-centro-de-referencia-e-acolhida-para-
migrantes-e-refugiados-segue-sem-data-para-ocorrer/ 

Calendário Floripa 12/07/2018 Imigração http://calendariofloripa.com/board/7-1-0-9557 

SINDALESC 
  
  

13/07/2018 Campanha do Agasa-
lho 

http://sindalesc.org.br/2018/07/13/campanha-do-agasalho-do-sesc-beneficia-54-mil-pessoas-
em-florianopolis/ 

Arquidiocese de Florianópolis 23/07/2018 Coleta Nacional da 
Solidariedade 

https://arquifln.org.br/noticias/coleta-nacional-da-solidariedade/ 

Arquidiocese de Florianópolis 03/08/2019 47ª Assembleia da 
ASA 

https://arquifln.org.br/noticias/edital-de-convocacao-para-a-47a-assembleia-geral-da-asa/ 

Rede Catarinense de Notícias 
- RCN 

06/08/2018 Centro de Referência 
de Atendimento ao 
Imigrante - CRAI 

http://rcnonline.com.br/geral/em-seis-meses-crai-sc-atende-mais-de-dois-mil-imigrantes-
1.2085890 

Arquidiocese de Florianópolis 22/08/2019 Corrida do Bem https://arquifln.org.br/noticias/9a-etapa-do-circuito-corridas-do-bem-chega-a-brusque/ 

Arquidiocese de Florianópolis 24/08/2018 Prêmio Dom Afonso 
Niehuens 

https://arquifln.org.br/noticias/inscricoes-abertas-para-o-premio-dom-afonso-nihues/ 

Arquidiocese de Florianópolis 30/08/2018 Corrida do Bem https://arquifln.org.br/noticias/vida-e-saude-uma-corrida-para-a-solidariedade/ 
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Paróquia Santo Antô-
nio / Campinas 

01/09/2018 Corrida do Bem http://paroquiasantoantonio.net/tag/sao-jose/ 

Arquidiocese de Flori-
anópolis 

03/09/2018 Eleições 2018 https://arquifln.org.br/noticias/eleicoes-2018-compromisso-e-esperanca/ 

Federação das Indús-
trias do Estado de 
Santa Catarina / FIESC 

08.09.2018 Corrida do Bem http://fiesc.com.br/pt-br/imprensa/em-florianopolhttp:/fiesc.com.br/pt-br/imprensa/em-
florianopolis-corrida-do-bem-beneficia-acao-social-arquidiocesanais-corrida-do-bem-
beneficia-acao-social-arquidiocesana 

Portal Making OF 14/09/2018 Corrida do Bem http://portalmakingof.com.br/etapa-do-circuito-corridas-do-bem-do-sesi-ocorre-no-domingo
-em-florianopolis 

Rede Catarinense de 
Notícias / RCN 

14/09/2018 Corrida do Bem http://rcnonline.com.br/geral/florian%C3%B3polis-recebe-etapa-do-circuito-corridas-do-bem
-1.2094192 

SENAC 20/09/2018 Imigração http://portal.sc.senac.br/portal/site/noticias/projeto-capacita-imigrantes-para-o-mercado-de
-trabalho 

Rede Catarinense de 
Notícias - RCN 

21/09/2018 Imigração http://asemanacuritibanos.com.br/2.4666/projeto-gratuito-em-florian%C3%B3polis-capacita-
imigrantes-para-a-temporada-de-ver%C3%A3o-1.2096134 

Arquidiocese de Flori-
anópolis 

27/11/2018 Prêmio Dom Afonso Niehu-
ens 

https://arquifln.org.br/noticias/entrega-dos-premios-dom-afonso-niehues/ 

Arquidiocese de Flori-
anópolis 

06/12/2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante – 
CRAI 

https://arquifln.org.br/noticias/crai-firma-parceria-que-insere-imigrantes-no-mercado-de-
trabalho/ 

DESACATO 15/12/2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante – 
CRAI 

http://desacato.info/crai-sc-enfrenta-incertezas-sobre-funcionamento/ 

Entrevista para mídia externa 

http://paroquiasantoantonio.net/tag/sao-jose/
https://arquifln.org.br/noticias/eleicoes-2018-compromisso-e-esperanca/
http://fiesc.com.br/pt-br/imprensa/em-florianopolhttp:/fiesc.com.br/pt-br/imprensa/em-florianopolis-corrida-do-bem-beneficia-acao-social-arquidiocesanais-corrida-do-bem-beneficia-acao-social-arquidiocesana
http://fiesc.com.br/pt-br/imprensa/em-florianopolhttp:/fiesc.com.br/pt-br/imprensa/em-florianopolis-corrida-do-bem-beneficia-acao-social-arquidiocesanais-corrida-do-bem-beneficia-acao-social-arquidiocesana
http://fiesc.com.br/pt-br/imprensa/em-florianopolhttp:/fiesc.com.br/pt-br/imprensa/em-florianopolis-corrida-do-bem-beneficia-acao-social-arquidiocesanais-corrida-do-bem-beneficia-acao-social-arquidiocesana
http://portalmakingof.com.br/etapa-do-circuito-corridas-do-bem-do-sesi-ocorre-no-domingo-em-florianopolis
http://portalmakingof.com.br/etapa-do-circuito-corridas-do-bem-do-sesi-ocorre-no-domingo-em-florianopolis
http://rcnonline.com.br/geral/florian%C3%B3polis-recebe-etapa-do-circuito-corridas-do-bem-1.2094192
http://rcnonline.com.br/geral/florian%C3%B3polis-recebe-etapa-do-circuito-corridas-do-bem-1.2094192
http://portal.sc.senac.br/portal/site/noticias/projeto-capacita-imigrantes-para-o-mercado-de-trabalho
http://portal.sc.senac.br/portal/site/noticias/projeto-capacita-imigrantes-para-o-mercado-de-trabalho
http://asemanacuritibanos.com.br/2.4666/projeto-gratuito-em-florian%C3%B3polis-capacita-imigrantes-para-a-temporada-de-ver%C3%A3o-1.2096134
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Globo Play 18/12/2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante - 
CRAI 

https://globoplay.globo.com/v/7241223/ 

G1 Santa Catarina 2018 Centro de Referência de 
Atendimento ao Imigrante - 
CRAI 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/videos/t/todos-os-videos/v/crai-de-florianopolis-
realizou-6-mil-atendimentos-de-imigrantes-em-menos-de-um-ano/7241223/ 

Assembleia Legislati-
va do Estado de Santa 
Catarina / ALESC 

2018 Certificação Responsabilida-
de Social 

http://responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br/2018/resultado/certificado 

BADESC Notícias 2018 Certificação Responsabilida-
de Social 

http://noticias.badesc.gov.br/?p=178 

  

Abbá Pai – Comuni-
dade Católica 

2018 Imigração http://abbapai.org/2018/04/18/crai-insere-estrangeiros-no-mercado-de-trabalho/ 
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9 Participação em Fóruns e Seminários 

EVENTO DATA LINK 

Fórum das Pastorais, Entidades e Ações Soci-
ais. 

22/02/2018 http://www.asafloripa.org.br/2018/02/asa-
promove-forum-das-pastorais-entidades-e-acoes
-sociais-da-arquidiocese-de-florianopolis/ 

Formação Lideranças: Doutrina Social da Igre-
ja 

29/03/2018 http://www.asafloripa.org.br/2018/03/palhoca-
recebe-formacao-de-liderancas-sobre-doutrina-
social-da-igreja-e-caridade-crista/ 

Fórum das Pastorais, Entidades e Ações Soci-
ais. 

25/05/2018 http://www.asafloripa.org.br/2018/05/parque-
dom-bosco-acolhe-o-ii-forum-das-pastorais-
entidades-e-acoes-sociais-da-arquidiocese-de-
florianopolis/ 

Assembleia Popular sobre Conselhos de Políti-
cas Públicas e Defesa de Direitos 

11/06/2018 http://www.asafloripa.org.br/2018/06/
convocacao-para-assembleia-popular-unificada-
debate-sobre-os-conselhos-de-politicas-publicas-
e-defesa-de-direitos-cenario-diagnostico-e-
fortalecimento/ 

Carta dos Participantes do Seminário Interna-
cional de Migrações e Refúgio 

15/06/2018 http://www.asafloripa.org.br/2018/06/carta-dos
-participantes-do-seminario-internacional-de-
migracoes-e-refugio/ 

Formação Políticas Públicas 09/08/2018 http://www.asafloripa.org.br/2018/08/convite-

Formação Políticas Públicas 31/08/2018 http://www.asafloripa.org.br/2018/08/formacao
-em-politicas-publicas-discute-problematicas-
existentes-na-questao-imigratoria/ 

Encontro Pastorais Sociais 18/09/2018 http://www.asafloripa.org.br/2018/09/pastorais-

Eleições 2018: Compromisso e Esperança 19/09/2018 http://www.asafloripa.org.br/2018/09/eleicoes-

Fraternidade e Políticas Públicas 24/10/2018 http://www.asafloripa.org.br/2018/10/
fraternidade-e-politicas-publicas-regional-sul-4-
inicia-articulacao-para-campanha-da-
fraternidade-2019/ 

X Assembleia da Cáritas Brasileira Regional 
Santa Catarina 

12/11/2018 http://www.asafloripa.org.br/2018/11/x-
assembleia-da-caritas-brasileira-regional-santa-
catarina/ 

http://www.asafloripa.org.br/2018/02/asa-promove-forum-das-pastorais-entidades-e-acoes-sociais-da-arquidiocese-de-florianopolis/
http://www.asafloripa.org.br/2018/02/asa-promove-forum-das-pastorais-entidades-e-acoes-sociais-da-arquidiocese-de-florianopolis/
http://www.asafloripa.org.br/2018/02/asa-promove-forum-das-pastorais-entidades-e-acoes-sociais-da-arquidiocese-de-florianopolis/
http://www.asafloripa.org.br/2018/03/palhoca-recebe-formacao-de-liderancas-sobre-doutrina-social-da-igreja-e-caridade-crista/
http://www.asafloripa.org.br/2018/03/palhoca-recebe-formacao-de-liderancas-sobre-doutrina-social-da-igreja-e-caridade-crista/
http://www.asafloripa.org.br/2018/03/palhoca-recebe-formacao-de-liderancas-sobre-doutrina-social-da-igreja-e-caridade-crista/
http://www.asafloripa.org.br/2018/05/parque-dom-bosco-acolhe-o-ii-forum-das-pastorais-entidades-e-acoes-sociais-da-arquidiocese-de-florianopolis/
http://www.asafloripa.org.br/2018/05/parque-dom-bosco-acolhe-o-ii-forum-das-pastorais-entidades-e-acoes-sociais-da-arquidiocese-de-florianopolis/
http://www.asafloripa.org.br/2018/05/parque-dom-bosco-acolhe-o-ii-forum-das-pastorais-entidades-e-acoes-sociais-da-arquidiocese-de-florianopolis/
http://www.asafloripa.org.br/2018/05/parque-dom-bosco-acolhe-o-ii-forum-das-pastorais-entidades-e-acoes-sociais-da-arquidiocese-de-florianopolis/
http://www.asafloripa.org.br/2018/06/convocacao-para-assembleia-popular-unificada-debate-sobre-os-conselhos-de-politicas-publicas-e-defesa-de-direitos-cenario-diagnostico-e-fortalecimento/
http://www.asafloripa.org.br/2018/06/convocacao-para-assembleia-popular-unificada-debate-sobre-os-conselhos-de-politicas-publicas-e-defesa-de-direitos-cenario-diagnostico-e-fortalecimento/
http://www.asafloripa.org.br/2018/06/convocacao-para-assembleia-popular-unificada-debate-sobre-os-conselhos-de-politicas-publicas-e-defesa-de-direitos-cenario-diagnostico-e-fortalecimento/
http://www.asafloripa.org.br/2018/06/convocacao-para-assembleia-popular-unificada-debate-sobre-os-conselhos-de-politicas-publicas-e-defesa-de-direitos-cenario-diagnostico-e-fortalecimento/
http://www.asafloripa.org.br/2018/06/convocacao-para-assembleia-popular-unificada-debate-sobre-os-conselhos-de-politicas-publicas-e-defesa-de-direitos-cenario-diagnostico-e-fortalecimento/
http://www.asafloripa.org.br/2018/06/carta-dos-participantes-do-seminario-internacional-de-migracoes-e-refugio/
http://www.asafloripa.org.br/2018/06/carta-dos-participantes-do-seminario-internacional-de-migracoes-e-refugio/
http://www.asafloripa.org.br/2018/06/carta-dos-participantes-do-seminario-internacional-de-migracoes-e-refugio/
http://www.asafloripa.org.br/2018/08/convite-formacao-politicas-publicas/
http://www.asafloripa.org.br/2018/08/formacao-em-politicas-publicas-discute-problematicas-existentes-na-questao-imigratoria/
http://www.asafloripa.org.br/2018/08/formacao-em-politicas-publicas-discute-problematicas-existentes-na-questao-imigratoria/
http://www.asafloripa.org.br/2018/08/formacao-em-politicas-publicas-discute-problematicas-existentes-na-questao-imigratoria/
http://www.asafloripa.org.br/2018/09/pastorais-sociais-avaliam-caminhada-e-lanca-projeto/
http://www.asafloripa.org.br/2018/09/eleicoes-2018-compromisso-e-esperanca/
http://www.asafloripa.org.br/2018/10/fraternidade-e-politicas-publicas-regional-sul-4-inicia-articulacao-para-campanha-da-fraternidade-2019/
http://www.asafloripa.org.br/2018/10/fraternidade-e-politicas-publicas-regional-sul-4-inicia-articulacao-para-campanha-da-fraternidade-2019/
http://www.asafloripa.org.br/2018/10/fraternidade-e-politicas-publicas-regional-sul-4-inicia-articulacao-para-campanha-da-fraternidade-2019/
http://www.asafloripa.org.br/2018/10/fraternidade-e-politicas-publicas-regional-sul-4-inicia-articulacao-para-campanha-da-fraternidade-2019/
http://www.asafloripa.org.br/2018/11/x-assembleia-da-caritas-brasileira-regional-santa-catarina/
http://www.asafloripa.org.br/2018/11/x-assembleia-da-caritas-brasileira-regional-santa-catarina/
http://www.asafloripa.org.br/2018/11/x-assembleia-da-caritas-brasileira-regional-santa-catarina/
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10 Demonstrativo Financeiro 

IDENTIFICAÇÃO 

  
Nome da instituição: Ação Social Arquidiocesana 

Natureza jurídica: [ x ] associação [  ] fundação [  ] sociedade sem fins lucrativos? [ x ] sim [  ] não 

Isenta da cota patronal do INSS? [ x ] sim [  ] não 

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)? [ x ] sim [  ] não 

Possui registro no: [ x ] CNAS [  ] CEAS [ x ] CMAS 

De utilidade pública? [ x ] sim [ x ] federal [ x ] estadual [ x ] municipal 

Classificada como OSCIP (Lei 9790/99)? [ ] sim [ x ] não 

Tipo/categoria: autoclassificação/denominação da organização que está preenchendo o BS (por exemplo: organização social, ONG, sindi-
cato, fundação, instituição formal de ensino, organização do terceiro setor, instituição de ensino superior, entre outras). 

Balanço Social - 2018 
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BASE DE CÁLCULO 

  

2018 Valor (Mil reais) 2017 Valor (Mil Reais) 

Receita Bruta (RB) 2.130.188,53 1.753.953,05 

Receita Líquida (RL) 2.130.188,53 1.753.953,05 

Resultado Operacional (RO) (8.253,88) (101.663,46) 

Folha de pagamento bruta (FPB) 762.846,69 661.774,72 

ORIGEM DOS RECURSOS – RECEITAS TOTAIS 2.114.188,53 1.753.953,05 

Governos (federal, estadual, municipal) 1.679.553,72 1.324.684,00 

Empresas (local, nacional e estrangeira) 257.563,01 280.861,18 

Institutos e Fundações (local, nacional e estrangeira) - - 

Contribuições de Pessoas Físicas 123.817,00 63.288,35 

Contribuições - - 

Prestação de serviços e venda de produtos - - 

Receitas Financeiras (Fundos Próprios) 22.912,07 35.837,35 

Patrocínios - - 

Outras Receitas 30.342,73 49.282,17 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS – DESPESAS TOTAIS 2.135.567,78 1.936.663,10 

Projetos, programas e ações (excluindo pessoal) 1.155.371,28 1.026.619,12 

Pessoal (salários, benefícios e encargos) 804.946,62 689.036,08 

Despesas Operacionais 129.564,02 107.498,45 

Despesas com impostos e taxas 6.374,31 12.393,89 

Despesas financeiras 11.908,00 20.890,00 

Capital (máquinas, instalações e equipamentos) 26.199,00 79.936,00 

Outras despesas 1.204,55 289,56 

Notas Explicativas  
1) Origem de recursos  

2.1). Governos – refere-se a recurso do órgão estadual de fonte restrita.  
2.2). Outras receitas – refere-se a receita em material, receita de venda e recuperação de despesas.  

2) Aplicação dos Recursos  
3.1). Projetos – refere-se aos recursos utilizados para a execução dos projetos.  
3.2). Pessoal – refere-se às despesas com empregados.  

       3.3). Capital – refere-se a compra de imobilizado. 
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INDICADORES SOCIAIS INTERNOS 2018 
Valor (mil re-

ais) 

% sobre receita 
  

2017 
Valor (mil reais) 

% sobre receita 
  

a. Alimentação 27.110,67 1,27 3.896,14 0,22 

b. Educação (*b) 318,00 0,14 0,00 0,00 

c. Capacitação e desenvolvimento profissional (*b) 0,00 0,00 0,00 0,00 

d. Creche ou auxílio-creche (*b) 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. Saúde 41.949,93 1,96 27.216,36 1.55 

f. Segurança e medicina no trabalho 150,00 0,07 0,00 0,00 

g. Transporte 21.303,15 1,00 0,00 0,00 

h. Bolsas/estágios 0,00 0,00 0,00 0,00 

i. Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total - Indicadores sociais internos 90.831,75 4,44 31.112,50 1,77 

Notas Explicativas  
1) Alimentação – corresponde a gastos com alimentação.  
2) Educação – corresponde a gasto com matrícula, mensalida-

de e material. 

3) Saúde – corresponde a gastos com plano de saúde. 

4) Segurança e Medicina do Trabalho – corresponde ao exame 

demissional. 

5) Transporte – corresponde a gastos com transporte. 

Balanço Social - 2018 
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Projetos, ações e contribuições para 
a sociedade (As Ações e programas 
aqui listados são exemplos, ver ins-
trução) 
  

2018 
Valor (mil reais) 

% sobre receita 
  

2017 
Valor (mil reais) 

% sobre receita 
  

Metas 
  

Acompanhamento às Entidades 
Membro 

1.056,45 0,05 823,79 0,05 Aumentar 

Fundo Arquidiocesano de Solidarie-
dade (FAS) 

115.146,36 5,40 105.730,41 6,03 Aumentar 

Formação em Políticas Públicas 1.110,00 0,05 1.950,00 0,11 Aumentar 

Acesso e Controle Social de Políticas 
Públicas 

616,39 0,02 686,49 0,04 Aumentar 

Gestão de Riscos e Desastres 430,50 0,02 50.549,20 2,88 Aumentar 

Projeto Rios 137,30 0,01 137,30 0,01 Aumentar 

Centro de Referência de Atendimen-
to ao Imigrante 

354.990,64 16,66 549,20 0,03 Aumentar 

Programa de Defesa dos Direitos Hu-
manos 

1.506.839,13 70,73 878.717,67 50,10 Aumentar 

Casa de Apoio São José 30.153,00 1,41 24.288,00 1,38 Aumentar 

Notas Explicativas  
1) Projetos desenvolvidos  

1.1) Acompanhamento às entidades membro – o projeto realizou 42 visitas no ano de 2018.  
1.2) No ano de 2018 o fundo aprovou 15 projetos sociais, com aproximadamente três mil pessoas beneficiadas diretamente.  
1.3) Formação em Políticas Públicas – ocorreu em 2018 um encontro de Formação para conselheiros de Políticas Públicas com a temática    Migratória.  
1.4) Acesso e Controle Social de políticas Públicas – no ano de 2018 participou-se de 20 reuniões itinerantes e 3 Conferências de Assistência Social.  
1.5) Gestão de Riscos e Desastres – em 2018 o projeto realizou 3 visitas de acompanhamento às localidades de maior vulnerabilidade.  
1.6) Projeto Rios – em 2018 o projeto participou de 5 reuniões itinerantes, e 1 saída a Campo.  
1.7) Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante – Em 2018 o CRAI realizou 21 reuniões, 2 capacitações e diversas parcerias no atendimento à população migran-

te no Estado de Santa Catarina, além de envolvimento com a rede de apoio socioassistencial para atendimento especializado para esta população.  
1.8) Programa de Defesa dos Direitos Humanos – o programa atendeu em 2018 uma média de 35 pessoas por mês.  

       1.9) Casa de Apoio São José – No ano de 2018, a Casa de Apoio recebeu 3.090 pessoas, vindas de diversas localidades: Santa Catarina, Rio Grande do  Sul, Paraná, São 

Paulo, Bahia, Espírito Santo, Sergipe, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Chile, Argentina, Colômbia e Venezuela. Neste período foram servidas 12.569 refeições. 
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Indicadores do Corpo Funcional 
  

2018 2017 

Nº de empregados(as) ao final do período 17 15 

Nº de admissões durante o período 7 2 

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 0 0 

Nº de estagiários(as) 2 0 

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2 4 

Nº de mulheres que trabalham na empresa 11 11 

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 9% 9% 

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 1 0 

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 0% 0% 

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 0 0 

Qualificação do corpo funcional 
  

2018 2017 Metas 

Nº total de docentes 0 0 - 

Nº de doutores (as) 0 0 Aumentar 

Nº de mestres (as) 0 0 Aumentar 

Nº de especializados (as) 0 0 Aumentar 

Nº total de funcionários (as) no corpo técnico e 
administrativo 

15 16 - 

Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e 
doutores) 

6 5 Aumentar 

Nº de graduados (as) 11 6 Aumentar 

Nº de graduandos (as) 2 2 Aumentar 

Nº de pessoas com ensino médio 2 3 Manter 

Nº de pessoas com ensino fundamental 0 0 Manter 

Nº de pessoas com ensino fundamental incom-
pleto 

0 0 Manter 

Nº de pessoas não-alfabetizadas 0 0 Manter 

Notas Explicativas:  

Qualificação do corpo pro-

fissional: a qualificação dos 

funcionários revela conside-

rável desempenho, pois 

73,3% possuem nível supe-

rior; e mais de 13% estão 

finalizando sua graduação. 
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Álbum de fotografias 
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   AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA 

           Rua Esteves Júnior, 447—Centro 

           88015-130 - Florianópolis/SC  

     Fone: (48) 3224-8776 

asa.arquifln@gmail.com 

www.asafloripa.org.br 


