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No Brasil a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus (Sars-CoV-2) 
aconteceu no dia 26/02. Desde o registro inicial o país já contabiliza 101.147 
casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2), com 7.025 mortes pela 
Covid-19pelo último levantamento feito em 03/05/2020.
O governo de Santa Catarina decretou no dia 17 de março de 2020 situação de 
emergência por causa da pandemia do coronavírus, 20 dias após o governo 
federal anunciar a primeira infecção no país,a medida foi anunciada após a 
confirmação de que houve casos de transmissão comunitária  da doença no Sul 
do estado.  O decreto proibiu por 30 dias a realização de eventos no estado, 
independentemente da quantidade de pessoas, e vem se estendendo. 
Mesmo com as medidas de isolamento, o estado contabiliza 2.519 infectados e 
52 mortes. No estado composto por 295 municípios há 98 deles com pelo 
menos um morador com confirmação de infecção por coronavírus.

Fonte: Site NDmais, 2020 .
Elaborado por: Ação Social Arquidiocesana, 2020.CE
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Dos 2.519 casos confirmados de infectados pelo COVID-19, 917 estão nos municí-
pios que compõe a Arquidiocese de Florianópolis. O estado já desponta com 52 
mortes no cenário nacional, sendo 17 óbitos na Arquidiocese nos municípios de: 
Antônio Carlos, Palhoça,Itapema e Porto Belo 01 óbito para cada município; Balne-
ário Camboriú 02; Camboriú e Itajaí 03; Florianópolis 05 óbitos.
Para que se possa compreender a organização das instituições da Arquidiocese de 
Florianópolis, abaixo se apresenta um breve resumo de como está organizada e 
com a leitura deste panorama geral se tem uma visão dos principais serviços 
impactados pela pandemia e das ações que já estão acontecendo. 

Arquidiocese em números
A Arquidiocese De Florianópolis foi criada em 19 de março de 1908. À época ainda 
era diocese e seu território eclesial compreendia todo o estado de Santa Catarina. 
O primeiro bispo diocesano foi Dom João Becker, que foi empossado em 12 de 
outubro de 1908 e permaneceu à frente da diocese até 1912.
Em 1927, com a criação das dioceses de Joinville e Lages, Florianópolis foi elevada 
a categoria de Arquidiocese e sede metropolitana. À época, Dom Joaquim Domin-
gues de Oliveira recebeu o título de Arcebispo da Arquidiocese, sendo o primeiro 
de Florianópolis. Atualmente o Arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis é Dom 
Wilson Tadeu Jonck, que foi empossado em 15 de novembro de 2011.

População
Segundo o levantamento de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
na área de jurisdição da Arquidiocese há 1.845.484 habitantes.

Forças vivas 
√ 17 Pastorais
√ 17 Movimentos Sociais 
√ 09 Associações
√ 07 Organismos
√ 11 Comunidades

Ação Social
√ 54 Ações Sociais Paroquiais 
√ 8 Pastorais Sociais
√ 42 Entidades ligadas a igreja 



Geografia e Economia 
O território eclesial da Arquidiocese de Florianópolis ocupa 12% do Estado de 
Santa Catarina, abrangendo 30 municípios. 13 deles se situam no litoral, com 
forte densidade urbana e intensa atração turística durante a temporada de 
verão. Os outros 17 municípios apresentam características bem diferentes, 
próprias de cidades pequenas e médias, com uma economia baseada no turis-
mo rural, agricultura, indústria e comércio. 

Organização
√ 71 Paróquias 
√ 07 Santuários 
√ 01 Reitoria 
√ 01 Capelania
√ 02 Capelanias Militares 
√ 02 Paróquias Militares
√ 642 Comunidades
√ 109 Padres Diocesanos 
√ 34 Padres não Encardinados
√ 70 Padres Religiosos 
√ 141 Diáconos Permanentes
√ 386 Religiosas

Entidades Sociais com Algum Vínculo com a Arquidiocese
√ 15 Casas com crianças e adolescentes 
√ 06 Hospitais
√ 08 Comunidades Terapêuticas
√ 05 Lares para idosos 
√ 03 Unidades educacionais com ensino gratuito
√ 03 casas de acolhimento para pessoas em situação de rua
√ 02 instituições para pessoas com necessidades especiais 
√ 01 casa de acolhimento para acompanhantes de pacientes hospitalizados.

Observa-se neste cenário que há diversos tipos de prestação de serviços socio-
assistenciais, entre eles Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
e serviços de média e alta complexidade.



Ações Sociais das entidades filiadas a ASA
A partir da crise instalada pelo Covid-19 se iniciou uma série de ações solidárias espontâ-
neas na Arquidiocese que objetivaram arrecadar, preparar e distribuir:
√ Alimentos;
√ Cestas básicas;
√ Itens de higiene e limpeza;
√ Refeições prontas;
√ Coleta de roupas;
√ Coleta de cobertores
√ Doações de livros;
√ Marmitas 

O Registro abaixo apresenta o resultado dos dados levantados em 24 instituições sociais e 
ainda, não representa o todo das ações realizadas na Arquidiocese.

Período: Março e Abril de 2020

Observa-se no quadro acima que houve a mobilização de 39.886 ítens de alimentação,  
entre eles: achocolatado, refrigerantes e água mineral; 8.848 cestas básicas; 4.510 lanches 
- cuca, bolocha, biscoitos e bolos; 2.357 materiais de higiene e limpeza, entre eles - álcool 
gel, sabão, álcool papel higiênico e água sanitária; 2.300 entre roupas e calçados; 2.200 
máscaras de tecido costuradas por voluntários e distribuídas para instituições e famílias 
em situação de vulnerabilidades social; marmitas - alcançou a marca de 1.427 refeições 
feitas diariamente e em dois períodos almoço e janta preparada por voluntários que 
atuam com população em situação de rua e paróquias; 900 litros de leite; 887 fraldas; 475 
dúzias de ovos; 376 cobertores; 200 livros; 30 jalecos; 28 móveis para famílias; 18 enxovais 
infantis e quatro medicação.
A quantidade de itens mobilizados em ações sociais alcançou 64.706 ítens em dois meses 
em 24 instituições e pastoral social.
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S Ação Social Arquidiocesana

Cestas Básicas         142
Cobertas         20
Doação de livros em parcerias com a UDESC 200

Total 377

Demais Atividades: 

Observando o atual cenário a Ação Social Arquidiocesana teve algumas ações 
para se preparar, apoiar e fortalecer as ações que já estão acontecendo no terri-
tório.

√ Plano de Contingência trata de uma proposta de atuação à Arquidiocese de 
Florianópolis frente à crise instalada pelo COVID- 19, elaborado a partir dos pro-
tocolos de orientação e atendimento da Caritas Nacional, caso a pandemia se 
estenda e aja a necessidade de colocar em prática;
√ Aprovação de um projeto junto a USAID/OFDA no valor de U$ 4.348,50 para 
compra de materiais de higiene e limpeza e EPIs, que poderá ser distribuídos 
para entidades da rede e para comunidades vulneráveis;
√ A Caritas do Regional também aprovou um projeto com a Fundação Banco do 
Brasil para compra de cestas básicas (dos quais a ASA será uma das beneficiá-
rias);
√ Parceria com a UDESC/ESAGKids para aquisição de livros  para crianças e ado-
lescentes a serem incluídos juntos a cesta básica.

Cobertas         20

Ação Social Arquidiocesana



Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem 
Cestas básicas           1.255
Ovos              475
Limpeza e higiene kits         480 
Leite              600
Marmitas             230
Pães             1.000
Bolos e Cucas            30
Biscoitos e doces           700
20 Toneladas de alimentos         20.000 kg
Fraldas              280
Enxoval infantil            18
Roupa uni            500 
Cobertor             150
Jalecos hospitalares           30
Mascaras             1.100
Ligação da Pás. Pessoa idosa         115
Vídeos motivacionais          20

Total 26.983

Demais atividades:
Uma equipe, com cerca de 10 membros permanentes e outros tantos esporádicos, 
encorajada pelos freis Carmelitas, organiza a estratégia e liga para cada uma das famí-
lias que virão buscar sua doação com hora e data marcadas. As entregas são realizadas 
em espaços amplos e arejados, como na Associação de Moradores da Costeira do Pira-
jubaé (AMOCOP) e no salão da Comunidade Santa Rita, no Carianos. Usando máscaras 
e mantendo a distância necessária, cada um recebe sua cesta após se identificar com o 
documento. Quando as famílias são impossibilitadas de ir buscar, recebem em casa os 
suprimentos por meio dos voluntários da equipe.     
Cada cesta é acompanhada da frase “Não estás só, tudo vai passar”. Ademais, atenden-
do à campanha da Pastoral da Pessoa Idosa “Ligue para um idoso hoje!”, fez inúmeros 
contatos por telefone e por meio de vídeos. Várias outras pastorais também se empe-
nharam em fazer ligações. Um carro de som e missas transmitidas pelas mídias sociais 
fazem com que os paroquianos se sintam mais próximos de sua Igreja.



Paróquia da Coloninha
Cestas Básicas           160
Kg de Alimentos           300
Kits de Higiene           36

Total 496

Paróquia Trindade
Cestas Básicas            200
Kg de alimentos           3000

Total 3.200

Demais Atividades: 
√ Atendimento psicológico gratuito
√ Acolhimento de 03 famílias em situação de rua.

Instituto Pe. Vilson Groh
Refeições diárias           600
Cestas Básicas           3000
Distribuição de kits de higiene e máscaras  
Coleta de roupas e cobertores 

Total 3600

Demais Atividades: 
√ Hotel para acolher população em situação de rua infectada;
√ R$ 200,000 arrecadados em campanha que contou com a adesão de empresá-
rios, supermercados e colaboradores em geral;
√ Campanha para apoiar três famílias que perderam suas casas com incêndio. 



Casa da Criança do Morro da Penitenciária
Cestas Básicas             400
Litros de leite            200
Álcool em gel            120

Total 720

Lar dos Idosos Irmãos Joaquim 
Mascaras              20
Luvas               100
Produtos de higiene e limpeza         30

Total 150

Paróquia de Canasvieiras
Marmitas semanal            50

Paróquia Nossa Senhora Lourdes São Luiz Gonzaga
Cestas Básicas            41

Litros de leite            200

Luvas               100

Paróquia de Canasvieiras

Paróquia Nossa Senhora Lourdes São Luiz Gonzaga

Casa da Criança do Morro da Penitenciária

Lar dos Idosos Irmãos Joaquim 



Casa de  Apoio São José 

Refeições diárias            20
Total              20

Outras Atividades:
√ Com a Pandemia o número de usuários da casa diminuiu, pois muitas cirur-
gias foram suspensas. No entanto, hoje atendemos uma média de 10 usuários, 
por dia servindo refeições todos os dias.  
√ Então temos servido diariamente cerca de 20 refeições para os moradores de 
rua. 
Também temos distribuído outros itens de acordo com nossas possibilidades. 

Paróquia Santa Cruz 
Cestas Básicas             60

Total 60

Demais atividades:
Auxilio com kit gás   

Refeições diárias            20

Casa de  Apoio São José 

Paróquia Santa Cruz 
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Pastoral da Caridade Social da Paróquia de São José
Marmitas              242
Lanches               780
Litros de leite             74
Litros de refrigerante            26
Garrafas de 500ml de água mineral        360
Achocolatado em pó            5 kg
Cestas básicas             6
Ítens entre material de higiene pessoal e máscaras     300
Roupas e calçados, doados para outras entidades e pessoas em situação de rua 2.300

Total 4093

Demais atividades:
Unidade com demais grupos e instituições: a Pastoral também vem unindo esforços, 
atuando na distribuição semanal de marmitas, junto a Rede de Apoio Intersetorial no 
Município de São José. Foi parceria estratégica no primeiro atendimento, emergencial, à 
população em situação de rua.
A Busca por doações: Todo material relacionado acima, são fruto de doações de pessoas 
amigas e generosas, e principalmente dos próprios membros da Pastoral que não 
medem esforços, e fazem arrecadação entre si para poder custear as despesas. Caso 
contrário, não conseguiríamos seguir com a missão. 

Lanches               780

Pastoral da Caridade Social da Paróquia de São José
Marmitas              242

Litros de refrigerante            26

Achocolatado em pó            5 kg

Ítens entre material de higiene pessoal e máscaras     300



Paróquia São João Bosco

Marmita população em situação de rua      210
Cestas Básicas           1.200
Dezenas de kits Higiene e limpeza  
Total             690

Paróquia da Fazenda

Cestas Básicas           50
Roupas (peças)           2.000
Total 

Outras Atividades:
√ Auxílio a famílias vulneráveis em aluguéis compra de medicamentos, móveis 
e enxovais para gestantes.

Paróquia São Cristovão
Cestas Básicas           200
Mascaras de Tecido           200
Litros de Leite            900
Doação de alimentos           7000 
Cobertores             30
Kit higiene             60
Doações de marmitas            80

Total 8.470

Cestas Básicas           1.200

Paróquia São João Bosco

Paróquia da Fazenda

Roupas (peças)           2.000

Mascaras de Tecido           200IT
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Paróquia São João Evangelista
Cestas Básicas           400

Outras Atividades
√ Auxilio a casa de acolhida de moradores de rua junto com uma igreja evangélica.

Capela Nossa Senhora Rainha da Paz
Cestas básicas 34

Paróquia São João Evangelista

Capela Nossa Senhora Rainha da Paz
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Paró quia São Judas Tadeu de Águas Claras 
Cestas Básicas            40

Total 40

Paróquia Santa Terezinha
Cestas Básicas             67

Total 67

Demais atividades:
Entregas de materiais de higiene e limpeza

Paróquia Azambuja 
Cestas Básicas  626

Total 626

Paróquias São Luiz
Cestas Básicas             1.205
Pacotes de Fraldas            87
Kit de Higiene e limpeza           461
Cobertores              76
Total              1.829

ASONSEG - Paróquia Nossa Senhora da Guadalupe 
Cestas Básicas             300
Mascaras              600

Total 900

Demais atividades:
Mais de 350 atendimento a população em situação de rua 

Paróquia Santa Terezinha

Paró quia São Judas Tadeu de Águas Claras 

Paróquia Azambuja 

Paróquias São Luiz

ASONSEG - Paróquia Nossa Senhora da Guadalupe B
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Paróquia Divino Espírito Santo

Kg de alimentos             9000
Material de Higiene e limpeza          1200
Máscaras de tecidos confeccionados por voluntários da igreja  500
             Total 10.700

√ 360 famílias atendidas
√ 05 Carros disponibilizados por voluntários para transporte das mercadorias 
√ 05 núcleos visitando e atendendo de forma direta por voluntários;
√ 20 voluntários na rua e 02 padres envolvidos diretamente
√ Mais de 100 horas de trabalho voluntário
√ Distribuiu materiais de higiene e limpeza e alimentação para uma Instituição 
de Longa Permanência-ILPI. 
√ Missionários da Comunidade Divino Oleiro recepcionando moradores de ruas;
√ Várias Gestantes atendidas neste período pelo Projeto Nazaré. 
√ Manejo de doações feitas pelas famílias.
√ Voluntários na Pascoa doaram brinquedos e doces às crianças em suas casas

Material de Higiene e limpeza          1200

Paróquia Divino Espírito Santo



Paróquia Nosso Senhor Bom Jesus Nazaré 

Cestas Básicas Movimento de Irmãos       368
Kits higiene e limpeza          32
Dúzias de Ovos            50
Máscaras            320
Alimentos doados kg          200

Total 970

Demais Atividades: 
√ As atividades foram desenvolvidas com a participação e comprometimento 
de diversas entidades como: Movimento de irmãos, Abelha Operária, Irmãs 
Carmelitas do Divino Coração de Jesus, 

Paróquia São Francisco de Assis – Aririú
Cestas Básicas           326
Pacotes de fraldas Geriátricas         500

Total 826

Demais atividades:
Auxilio com pagamento de aluguel para 03 famílias 
Auxilio com pagamento de gás para 04 famílias 
Doação de moveis (01 fogão e um berço)
Doação de enxovais infantis, roupas infantis e adultas   

Kits higiene e limpeza          32

Paróquia Nosso Senhor Bom Jesus Nazaré 

Paróquia São Francisco de Assis – Aririú

Máscaras            320
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Ação Social Paroquial 
Cestas Básicas            60
Pacotes de Fraldas          10
Móveis e eletro           08
Botijão de gás            01
Colchão a pessoas em situação de rua      05

Total 94

Social Paroquial - Paróquia São Virgílio - Nova Trento
Cestas básicas            60
Doação de móveis           5
Doação de geladeira           1
Doação de fogão            2
Doação de botijão e gás           1
Doação de colchões (moradores de rua)      5
Doação de fraudas infantil          10 

Total 84

Pacotes de Fraldas          10

Ação Social Paroquial 

Móveis e eletro           08
Botijão de gás            01
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 Paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 
Cestas Básicas          42
Medicação          04 pessoas
Roupas e Calçados         16 pessoas
Auxilio com pagamento de energia elétrica    02 pessoas

Total 42
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Pastoral População de Rua
Cestas Básicas            198
Ovos dúzias            30
Marmitas  3x por semana          200
Total             124

Demais Atividades 
1. Articulações:
Apoio online para Prefeitura de Florianópolis com proposições de aditivo para 
serem utilizados em alimentação e abrigamento para a organização que atende 
população de rua na passarela Nego Quirido.
Suporte e orientação para agentes de base nas atuações em Itapema e Lages.
Agilização nos contatos com possíveis articuladores em Palhoça, São José e 
Biguaçú via telefone e WhatsApp 

2. Correspondências:
Mensagens emergenciais via WhatsApp para Ministério Público de Itapema, 
Palhoça, São José, Biguaçú e Defensoria Pública da União.
Ofícios encaminhados para Secretaria de Assistência Social do Estado, CDL São 
José, Ministério Publico do Estado, Promotoria Pública de São José e de Itapema.

3. Ações concretas em alimentos e produtos de higiene:
Objetivo principal das ações: manter nas suas residências, as pessoas que 
saíram das ruas em 2019 ou vivem de resiclados,para que não precisem voltar 
para as marquises.
Março:
√ Mobilização para captação de alimentos e produtos de Higiene para pessoas 
que saíram das ruas em 2019.
√ 20/03/2020:  entrega de cestas basicas, ovos e produtos de higiene para 60 
casas onde moram de aluguél 60 pessoas que saíram das ruas em 2019.Cada 
casa recebeu de acordo com o número de residentes.
√ Entrega de cestas básicas, ovos e produtos de higiene  para abrigo de 12 pesso-
as em situação de rua em Biguaçú. Abrigo este, assumido e coordenado por 
Igreja Evangélica. Cada casa recebeu de acordo com o número de residentes.
√ Entrega de cestas básicas, ovos e produtos de higiene  para abrigo de 23 pesso-
as em situação de rua em Antônio Carlos, na Casa dos Amigos. Cada casa rece-
beu de acordo com o número de residentes

Pastoral População de Rua

Ovos dúzias            30



√ Entrega de alimentos e produtos de higiene para 49 casas de Haitianos e Sene-
galeses no Morro da Mariquinha em diálogo articulado com  a Pastoral do Migran-
te.
√ Entrega de alimentos para 4 famílias catadoras de materiais recicláveis no Rio 
Tavares. Cada casa recebeu de acordo com o número de residentes.
√ Entrega de cestas básicas para 32 famílias no Carianos, núcleo próximo do trevo 
da  seta.
√ Apoio financeiro para cobrir aluguél 8 pessoas que saíram das ruas em 2019.
√ Visitas nas ruas e entrega de roupas e marmitas para pessoas em situação de 
rua em Biguaçu.
√ Continuidade na mobilização para captar apoios e assessoria a voluntários na 
Grande Florianópolis  e Itagpema em realção às ações com a população de rua.

Abril:
√Assessorias em parceria com setor jurídico voluntário para pessoas em situação 
de rua receberem auxílio emergencial.
√ Em 25 de abril: Entrega de 80 cestas básicas com ovos e produtos de higiene 
para pessoas que saíram das ruas em Florianópolis, São José e Palhoça;
√ Em 25 de abril: Entrega de  cestas básicas com ovos e produtos de higiene para 
10 famílias de catadores de recicláveis no Rio Tavares;
√ Entrega de cestas básicas para 32 famílias no Carianos, núcleo próximo do trevo 
da  seta, conforme foi sendo demandado.
√ Em 25 de abril : Entrega de  cestas básicas com ovos e produtos de higiene para 
50 casas de Haitianos e Senegaleses em diálogo com a pastoral do migrante;
√ Em 25 de abril: Entrega de cestas básicas com ovos e produtos de higiene para 
8 casas  de famílias que são apoiadas pela pastoral da AIDS, em conjunto com a 
Pastoral da AIDS.
√ Apoio em Gás, remédios, roupas e aluguéis para pessoas que saíram das ruas 
em Palhoça, São José, Biguaçú e Florianópolis, conforme foi sendo demandado.
√ Visitas semanais com entregas de roupas, alimentos e remédios para quem con-
tinuou nas ruas em Biguaçú;
√ Abrigamento em pensão para 3 situações de despejo em Florianópolis.
√ Abrigamento de uma família venezuelana em São José em parceria com a ONG 
Circulo de Hospitalidade.



Pastoral Carcerária

Demais Atividades: 
√ Arrecadou sabonetes, xampus, condicionador, creme dental, sabão, absorven-
tes, papel higiênico por duas vezes e entregou ao setor social do presídio que 
por sua vez preparou os kits e entregou às mulheres.

Pastoral da Pessoa Idosa

Demais Atividades: 
A Pastoral da Pessoa Idosa impossibilitada de realizar a sua principal ação, que 
é a visita domiciliar aos idosos, lançou a Campanha Fique em Casa e Ligue para 
uma Pessoa Idosa Hoje.  
As 28 Paróquias Implantadas na Arquidiocese de Florianópolis foram orienta-
das, assim como todos (as) 346 líderes da PPI e estão cumprindo suas missões 
prontamente, mantendo suas Coordenações atualizadas, sendo assim, estamos 
cientes de que os 1.126 Idosos continuam sendo acompanhados de forma 
online, sem contatos físicos, porém com atenção redobrada para que ninguém 
se sinta isolado.
A Internet foi a forma encontrada de manter a ponte entre idoso x líder, suprin-
do assim, as necessidades dos Idosos, que moram sozinhos e ficam isolados. 
Muitos Líderes da PPI somam com outras Pastorais Sociais, no sentido de 
também apontar, idosos carente que ficam em encarcerados em seu domicilio, 
por diversos motivos. Diversas líderes sozinhas ou em conjunto com outras par-
cerias estão arrecadando remédios, alimentos, fazendo compras, material de 
higiene e mantendo conversas, atuando de diversas maneiras para amenizar a 
solidão do Idoso. Isso tem sido de fundamental importância. Neste Dias das 
Mães, fizemos uma ação, na qual tivemos o apoio do Pároco José Torquatto 
(Santuário Sagrado Coração de Jesus-Ingleses), o qual o gravou 15 vídeos perso-
nalizados nominalmente, dirigidos a idosos cadeirantes ou debilitados da nossa 
Comunidade. Esta ação, em específico, houve grande repercussão de auto esti-
ma,emoção e alegria, atendendo o objetivo da PPI.

Pastoral Carcerária

Pastoral da Pessoa Idosa
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