


FALA DA DIRETORIA EXECUTIVA

 A Fundação Aury Luiz Bodanese (FALB), entidade do terceiro setor com sede na cidade 
de Chapecó-SC, assim como os demais membros e segmentos da sociedade, inclusive a civil 
organizada, cumpriu um ano de 2020 de desafios, num momento que reconhecidamente se 
apresentou diferente e exigiu criatividade, agilidade e amor ao próximo.
 E foi neste cenário de indefinições e incertezas que a FALB se mostrou com indelével 
capacidade de resiliência, adaptando-se rapidamente a nova realidade trazida pela pandemia, sem, 
contudo, afastar-se e deixar de cumprir seus propósitos e objetivos, muito antes pelo contrário, 
implementou atividades e desenvolveu ações com reconhecido e relevante impacto social, se 
fazendo presente na sociedade e ajudando a mitigar os impactos negativos trazidos pela atual/
nova ordem mundial.   
 Tendo como compromisso a atuação na área socioambiental e no desenvolvimento da 
solidariedade, com seus Programas voltados a promover a transformação dos ambientes e das 
pessoas, especialmente aquelas que encontram-se em condição de vulnerabilidade, de modo a 
permitir a valorização do ser humano e o efetivo exercício da cidadania, o ano de 2020 apresentou-
se como terreno fértil a colocar em prova a capacidade da Fundação em alcançar e cumprir seus 
objetivos, na qual, sem sombra da menor dúvida, fomos aprovados com louvor.
 Além de demonstrar sua importância junto as comunidades em que atua, o que fez através 
de ações legítimas, coordenadas e sustentáveis, que a Fundação teve o cuidado de preservar um 
dos seus maiores patrimônios, que são os voluntários, demonstrando inegável preocupação com 
as pessoas, sejam aquelas alcançadas ou que alcançam os Programas da entidade.
 A Fundação mostrou-se catalizadora de inteligência, de boas ideias e de bons parceiros na 
execução de diversas ações sociais, e, apesar das inegáveis limitações que se apresentaram, não 
negligenciou na sua presença junto a sociedade e no cumprimento de seus objetivos, angariando 
reconhecimentos a nível municipal, estadual e federal. 
 Há de se ressaltar também, os trabalhos e ações cumpridas em conjunto e no interesse da 
sua mantenedora, a Cooperativa Central Aurora Alimentos, abrangendo tanto o público interno 
como do entorno desta, mostrando a presença e a força do cooperativismo e da cooperação no seio 
de comunidades menos favorecidas, contando para isto com voluntários engajados em práticas 
solidárias. 
 Assim, o presente relatório visa demonstrar a atuação da Fundação neste diferente ano de 
2020, a qual através de boas práticas socioambientais e coletivas, cumpre importante papel de ser 
vetor de mudanças que contribuem na construção de uma sociedade melhor e mais justa.    
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A FUNDAÇÃO 

 A FALB tem por finalidade incentivar, promover, coordenar, articular e executar programas, 
projetos e ações relacionados ao desenvolvimento socioambiental e cultural. A FALB acredita que 
atitudes socialmente responsáveis são a expressão de uma nova ética na condução dos negócios, 
apoiada por ações de cidadania.
 Para a FALB, através da responsabilidade social, é possível conectar-se com a comunidade 
e meio ambiente, reforçando o compromisso com a ética, a sustentabilidade, a cooperação, a 
qualidade e a confiança, valores estes de sua mantenedora, promovendo o desenvolvimento 
sustentável e bem-estar das comunidades onde está inserida, gerando crescimento econômico e 
social, culminando na construção de uma sociedade melhor.

PROGRAMAS

 O desenvolvimento de ações socioambientais e culturais é executado através dos Programas:
 Amigo Energia tem como um de seus objetivos promover o trabalho voluntário empresarial;  
 Eco Cooperação executa ações de educação ambiental promovendo a sustentabilidade;
 Atitude Agora desenvolve atividades com vista a inclusão pessoal, social e profissional das 
pessoas com deficiência; 
 Vivendo Saúde desenvolve ações voltadas a qualidade de vida, com ênfase na prevenção 
como, por exemplo, ISTs, HIV/AIDS, questões de gênero, violência doméstica, abuso sexual contra 
crianças e adolescentes e riscos com drogas; 
 Centro de Memória Aury Luiz Bodanese tem como propósito organizar e preservar a 
documentação histórica da sua mantenedora; e
 Vozes do Corpo desenvolve ações através da dança formando crianças e adolescentes mais 
críticos e participativos. 

PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS

 A FALB participa e apoia diversos espaços de discussão e construção na sociedade, como 
conselhos, fóruns, seminários e eventos, por exemplo, Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e Adolescentes – CMDCA; Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDE; 
Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC; Primavera do Museus; Semana Nacional dos 
Museus; Fórum de Resíduos Sólidos Chapecó – FRSC; e Seminário Internacional de Sustentabilidade 
Chapecó. A FALB ainda conta com parcerias como a do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop/RS) para a produção de materiais educativos distribuídos em ações do 
projeto A Turminha da Reciclagem, do Programa Eco Cooperação.

FALB NA COMUNIDADE

 A Fundação Aury Luiz Bodanese atua também em instituições de ensino formal e social, 
feiras agropecuárias de Cooperativas Filiadas, supermercados e outros espaços para realizar 
atividades de socialização dos Programas da FALB, abordagens sobre o voluntariado, utilização de 
jogos educativos, exposições itinerantes, entre outros. Nesses casos, sendo possível, a FALB utiliza 
a Kombi biblioteca itinerante para realização desses projetos e ações, com utilização de televisor 
acoplado e montagem de cenário com cadeiras e/ou almofadas e tapetes.
 Além disso, faz a divulgação e promove o incentivo a projetos e campanhas de reciclabilidade 
como: projeto Tampinha Voluntária da FALB; e de parceiros: Campanha Meias do Bem em parceria 
com a Puket; Campanha de Instrumentos de Escrita Usados em parceria com a TerraCycle; coleta 
de lacres de alumínio em parceria com Unimed e coleta de embalagens cartonadas em parceria 
com o Brasil Sem Frestas. Todas as campanhas possuem foco na logística reversa.



MISSÃO
Valorizar o ser humano e contribuir para o exercício da cidadania.

V ISÃO
Ser referência em ações que promovam a sustentabilidade e o cooperativismo.

VALORES
Ética: proceder com cuidado, honestidade, compromisso e respeito com as pessoas 

e com o meio ambiente.

Cooperação: unir pessoas com espírito voluntário que contribuem com a 
sustentabilidade e a solidariedade.

Confiança: respaldo nos programas, projetos e ações desenvolvidos, pautados no 
comprometimento e respeito com a comunidade.

Respeito: conquistada através dos relacionamentos e comunicação com a 
comunidade e os parceiros.

Transparência: comprovada através da prestação de contas, do comportamento, 
das atitudes e dos resultados alcançados.





 O Programa Amigo Energia acredita que ser voluntário é contribuir para a construção 
de um mundo mais justo e solidário, tendo como um de seus objetivos, incentivar e 
promover a participação dos voluntários em ações socioambientais nas comunidades em 
torno da mantenedora Aurora Alimentos.
 O Programa é desenvolvido através de seus voluntários, sendo estes empregados 
da mantenedora, familiares e pessoas integrantes da comunidade. O trabalho voluntário 
é regido pela Lei 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e atualmente, uma das formas de 
viabilizar o voluntariado é através da Política Aurora de Voluntariado, onde o empregado 
da Aurora Alimentos pode destinar até 12 horas de trabalho por ano para realizar 
atividades de voluntariado empresarial, com foco no eixo socioambiental, durante o 
horário de trabalho. E para valorizar e integrar o voluntário, a FALB organiza a cada dois 
anos, o Conexão FALB com o objetivo de incentivar a troca de experiências e as boas 
práticas socioambientais.



 A Fundação Aury Luiz Bodanese, encontra-se presente em 8 estados e em 26 
municípios, e conta com um time forte de 2.297 voluntários inscritos no Programa, com 
trabalhos desenvolvidos internamente através de campanhas de arrecadação, ações entre 
amigos e com grande atuação na comunidade através de Ação Cooperada, Casamento 
Cooperado, doações de sangue, e atividades em instituições sociais.

VOLUNTÁRIOS DA MANTENEDORA 
POR TODO BRASIL

Arujá (SP)
 Abelardo Luz (SC)

 Betim (MG)
 Cabo de Santo 
Agostinho (PE)
 Campinas (SP)
 Chapecó (SC)

 Cunha Porã (SC)
 Erechim (RS)
 Fortaleza (CE)

 Guarulhos (SP)
 Guatambu (SC)
 Aratiba (RS)
 Itajaí (SC)

 Joaçaba (SC)
 Mandaguari (PR)
Maravilha (SC)

 Parnamirim (PE)
 Pinhalzinho (SC)
 Quilombo (SC)

 Rio de Janeiro (RJ)
 São Gabriel do Oeste 

(MS)
 São José dos Pinhais 

(PR)
 São Miguel do Oeste 

(SC)
 Sarandi (RS)
 Teresina (PI)
 Xaxim (SC)



AÇÕES 
COV ID-19

 O momento atípico em que enfrentamos 
devido o Covid-19, fez com que todos 
repensassem seus planejamentos e que 
novas estratégias fossem criadas para dar 
continuidade aos trabalhos. 

 A Fundação Aury Luiz Bodanese, de 
forma eficaz e atenta ao momento, não mediu 
esforços para amenizar as demandas que 
foram surgindo devido ao período e desta 
forma, o trabalho foi se moldando com o 
intuito de atender com a maior brevidade as 
necessidades apresentadas pela comunidade. 
Foram ações que se deram através de doações 
e atividades realizadas juntamente com 
nossos parceiros.  

 Além das doações, a FALB adquiriu e doou 
200 kits para confecção de máscaras de tecido. 
Os kits contendo tecido, elástico, linha, agulha e 
o molde para a confecção foram distribuídos para 
16 Unidades da mantenedora em todo o país. Ao 
todo, os kits renderam 5 mil máscaras que foram 
entregues para a comunidade. Da mesma forma, os 
voluntários de Abelardo Luz (SC) efetuaram a doação 
de tecidos TNT’s que não estavam sendo utilizados 
para a Secretaria de Assistência Social do município. 
O tecido doado foi utilizado para a confecção de 
máscaras.
 A FALB contribuiu com a doação de 100 
toalhas de banho para o Hospital Regional Oeste de 
Chapecó (SC). A doação auxiliou na Campanha Toalha 
Branca promovida pela Associação de Voluntários do 
Hospital Regional do Oeste (AVHRO) com o intuito 
de arrecadar toalhas brancas para profissionais que 
atuam na linha de frente no combate ao Covid-19. 

 Por isso, tendo em vista o momento e a 
necessidade de proteção e prevenção, a FALB 
por meio de parcerias, recebeu a doação de 
aproximadamente 350 máscaras de tecido. A 
primeira doação de 200 máscaras do parceiro 
Malhas Guarujá e a segunda remessa recebida 
através do trabalho dos voluntários da AVHRO 
(Associação de Voluntários do Hospital Regional 
do Oeste) que confeccionaram aproximadamente 
150 máscaras com o tecido doado pela FALB. As 
máscaras foram destinadas para os Hemocentros 
(Hemosc) de Chapecó (SC) e Joaçaba (SC) e 
para a Casa de Apoio Maria Maria, localizada no 
município de Chapecó (SC).



DOAÇÃO DE 
ALIMENTOS
 Para amenizar as consequências da 
pandemia do novo Coronavírus, a FALB realizou 
a doação de cestas básicas para instituições 
sociais, totalizando 193 cestas em todas as 
ações. Foram doadas 12 cestas básicas para 
a APAE de Capinzal (SC), local em que seria 
desenvolvido o trabalho pelos voluntários 
de Joaçaba (SC) durante o ano de 2020. No 
município de São Gabriel do Oeste (MS), 27 
famílias da Cooperativa Regional de Coleta 
Seletiva e Reciclagem de São Gabriel do 
Oeste (Cooperasgo), que tiveram seu trabalho 
interrompido devido a pandemia, foram 
auxiliadas com o total de 81 cestas básicas 
nos meses de maio, junho e julho, contendo 
produtos não perecíveis para alimentação 
básica.

 A Filial de Vendas de Nova Santa Rita (RS) 
doou 32 cestas básicas para a Creche do Coração 
de Porto Alegre (RS), dessas, 10 foram doadas 
pela FALB. A ação fez parte das comemorações 
do Dia Internacional do Cooperativismo.

 Através do Programa Amigo Energia, 
a FALB auxiliou dois empregados que se 
encontravam afastados de suas atividades por 
motivos de saúde. Os empregados das Filiais 
de Vendas de Nova Santa Rita (RS) e de Cabo 
de Santo Agostinho (PE), receberam cestas 
básicas no valor de R$ 100,00 cada, durante os 
meses de setembro, outubro e novembro.

 Com o auxílio da Unidade de São José dos 
Pinhais (PR), a FALB realizou a doação de 200 
litros de leite sem lactose para os assistidos 
pelo Pequeno Cotolengo Paranaense. A 
instituição acolhe, de forma gratuita, pessoas 
com deficiência que foram abandonados, que 
estiveram em situação de risco ou que sofreram 
maus tratos.



AÇÕES SOLIDÁRIAS

• Para contribuir com ações realizadas nos municípios de Chapecó (SC), Pinhalzinho (SC), 
Itajaí (SC) e Mandaguari (PR), a FALB realizou a doação de 5 camisetas do time Chapecoense para 
que fossem desenvolvidas ações em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade, ações essas 
que se deram através de ações entre amigos com o objetivo de angariar recursos para as mesmas. 

• E os voluntários da Fábrica de Rações de Cunha Porã (SC) confeccionaram três porta-
livros de pallets para a Escola Núcleo Número Um do município. O material foi construído pelos 
voluntários que seguiram todas as orientações de prevenção ao Covid-19. O objetivo da ação é 
estimular a leitura na escola, provendo um ambiente acolhedor para o retorno das atividades. 

•  Com o momento exigindo campanhas rápidas e eficazes a FALB, lançou a Campanha Vem 
e Vai Solidário da FALB, com o objetivo de realizar um “troca-troca solidário”: quem pudesse 
doar alimentos não-perecíveis e/ou produtos de higiene e limpeza e, por outro lado, quem 
necessitasse, poderia levar a doação. A campanha obteve grandes resultados em São Gabriel 
do Oeste (MS), onde foram arrecadados cerca de 250 quilos de alimentos não-perecíveis, 
além de produtos de higiene e limpeza.

•  O município de Vargem Bonita (SC), no meio oeste catarinense, foi atingido por um 
temporal acompanhado por chuva de granizo causando muitos danos nas residências dos 
empregados da mantenedora em Joaçaba (SC). A equipe da mantenedora rapidamente 
realizou o levantamento das demandas e a FALB realizou a doação de 30 colchões de casal, 30 
cobertores, 57 cestas básicas e cerca de 100 máscaras de tecido para famílias de empregados.  

Depoimento da Unidade Frigorífico 
Aurora Joaçaba

“As ações realizadas no ano de 2020 não 
tiveram grandes impactos financeiros 
ou em número de pessoas, no entanto, 

trouxeram auxílio às pessoas que foram 
impactadas pelo período de pandemia 
ou ação do tempo, como temporal ou 

tornado. Ao finalizar as ações voluntárias 
do ano, podemos ter certeza de que o 
objetivo do Programa Amigo Energia 

foi atingido, de que ao levar nossa 
pequena contribuição para a comunidade 
recebemos retorno positivo, aprendizado 

e desenvolvimento. ”

• Os voluntários de Xaxim (SC) realizaram a 
confecção de fraldas para a APAE do município, 
seguindo todas as recomendações de prevenção ao 
Covid-19. A retomada do trabalho aconteceu por conta 
do aumento da demanda durante a pandemia, segundo 
a coordenadora da Instituição.



PARCER IAS
 Interessados em iniciar com 

o voluntariado empresarial em suas 
instituições, a filial de Chapecó da empresa 
Randon e a Cooperativa Castrolanda de 
Castro (PR), convidaram a equipe da FALB 
para apresentar as ações desenvolvidas 
pelo Programa Amigo Energia e a forma de 
iniciar a implantação do trabalho voluntário 
em suas instituições. As equipes realizarão 
novos encontros e a parceria já ficou firmada 

para o ano de 2021. 

 E com o objetivo de contribuir com 
as instituições sociais e até mesmo com 
moradores das comunidades entorno da 
mantenedora da FALB, buscou-se e firmou-
se uma grande parceria com a empresa 
paulista Doremus Alimentos, de Guarulhos 
(SP), onde a mesma realizou a doação de 
1.160 cobertores para serem destinados 

pela FALB. 

 A loja Puket de Chapecó também 
realizou a doação de pijamas, biquínis 
infantis, agendas, garrafas térmicas, 
mochilas, meias e uma mesa-carrinho, para 
que a FALB destinasse. Desta maneira, uma 
parte das doações foram para a Casa Maria-
Maria, entidade social do município de 
Chapecó (SC) e outra para o Natal Voluntário 
da FALB em forma de presentes.

 A FALB participou de um encontro 
para conhecer o Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) do Bairro 
Marechal Bormann de Chapecó (SC). Para 
contribuir com a instituição, a FALB doou 
mudas de árvores frutíferas em parceria 
com a empresa Alcaplas de Xanxerê 
(SC), além de cobertores e máscaras face 
shield. Os itens doados foram repassados 
as famílias atendidas pelo CRAS.



PARCER IAS
 As famílias da Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis 
Cooper São Francisco e a Associação 
de Catadores de Materiais Recicláveis 
Esperança da Efapi receberam 27 cestas 
básicas, viabilizadas com recursos doados à 
FALB pelo Sindicato do Comércio da Região 
de Chapecó (Sicom) em homenagem ao ex-
presidente da Aurora, Mário Lanznaster (in 
memoriam), pela liderança e pelo trabalho 

prestado ao desenvolvimento da região. 

 Em Erechim (RS), uma parceria foi 
firmada com os clubes Ypiranga e Atlântico, 
com o objetivo de arrecadar com os clubes 
meias usadas para a campanha Meias do 
Bem. As meias que iriam para descarte são 
transformadas em cobertores para doação. 

 A Live Dia de Cooperar promovida 
pela Aurora Alimentos e realizada em parceria 
com a Organização da Cooperativas do Estado 
de Santa Catarina (Ocesc), Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo no 
Estado de Santa Catarina (Sescoop/SC) e a 
emissora SCC/SBT arrecadou R$ 25.854,70 em 
doações em dinheiro via plataforma virtual 
divulgada durante o programa.  Os recursos 
foram repassados pela FALB a cinco entidades 
catarinenses: Cooperativa Social de Pais, 
Amigos e Portadores de Deficiência (Coepad) 
de Florianópolis e as Associações de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) de Joinville, 
Lages, Criciúma e Chapecó. Cada uma recebeu 

mais de R$ 5,1 mil.



DOAÇÃO DE SANGUE
 A doação de sangue é uma das grandes ações incentivadas pela 
FALB e já está incorporada nas Unidades da mantenedora que realizam 
o trabalho voluntário. Devido a sua relevância a doação de sangue é 
um gesto humanitário de solidariedade, cidadania e amor ao próximo. 
Apesar do ano atípico, essa ação foi estimulada para que os voluntários 
a mantivessem, com todos os cuidados necessários. 

“Neste ano de 2020, 
vivenciamos situações as quais 

estiveram fora de nosso controle 
habitual, e que ainda precisamos 

conviver com elas. O Covid-19 trouxe 
adversidades e nos fez criarmos novas 
estratégias de controle sanitário, bem 

como um esforço imensamente maior para 
garantir estoques de sangue suficientes 

em todo o Estado. Os voluntários da FALB 
são muito importantes, porque apesar 
do momento mantiveram as doações.” 

- Eliana Ribicki, coordenadora 
de Captação de Doadores do 

Hemosc Chapecó (SC)



Maringá (PR)

Arujá (SP)

Chapecó (SC)

Erechim (RS)

Joaçaba (SC)

Durante o ano, 375 
voluntários participaram das 
ações de doação de sangue em 
5 Hemocentros dos seguintes 

municípios:

Abelardo Luz (SC)
Chapecó (SC)

Cunha Porã (SC)
Guatambu (SC)
Maravilha (SC)
Quilombo (SC)
Xaxim (SC)
Joaçaba (SC)
Erechim (RS)
Arujá (SP)

Mandaguari (PR)



 A ação de Natal também precisou ser reorganizada devido ao Covid-19, porém sem deixar 
de ser especial, a FALB lançou a campanha Natal Voluntário da FALB, atendendo desta forma 
200 crianças, filhos de trabalhadores que atuam em 14 Cooperativas de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Chapecó (SC). Elas foram contempladas com presentes doados por voluntários de 
cinco Unidades da Aurora Alimentos de Chapecó (SC) e Guatambu (SC). As entregas das doações 
foram realizadas no formato drive-thru em dezembro, diretamente nas associações de catadores 
para evitar aglomerações. 
 Jurandir Gonçalves de Paula, presidente da Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis Esperança, do bairro Efapi, ganhou presentes e chocolates para quatro filhos. "O ano 
foi difícil para todo mundo e qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Agradecemos a FALB e a Aurora 
pelas doações, pois terminamos o ano com mais esperança", relata.
 Andréia Fátima da Silva, colega de Jurandir, trabalha há nove anos na Associação de 
Catadores de Materiais Recicláveis Esperança. Com seis filhos, ela conta que sem a contribuição 
dos voluntários da Aurora não teria condições de presenteá-los neste Natal. “Só tenho a agradecer 
o gesto. Graças a eles teremos um Natal mais feliz”, afirma.

NATAL 
VOLUNTÁRIO 
DA FALB



 O Programa Eco Cooperação tem como objetivo executar ações de educação 
ambiental que promovam o despertar da importância da conservação e preservação 
dos recursos naturais, buscando a cooperação e a conexão harmônica com o meio 
ambiente. 
 Desde o seu início, no ano de 2001, como a “Turminha da Reciclagem”, o Programa 
Eco Cooperação vem crescendo, alcançando mais e mais pessoas, promovendo ações 
de educação ambiental. O Programa busca sensibilizar de maneira educativa, lúdica 
e interativa, a fim de transformar o conhecimento em atitudes e novos hábitos 
sustentáveis.



 O Programa é desenvolvido em todo o Brasil, na área de abrangência da Cooperativa Central 
Aurora Alimentos, através da FALB e multiplicadores voluntários das Unidades da mantenedora, 
agindo como um aliado aos educadores, instituições de ensino formal e social e comunidade, 
visando à transformação de uma sociedade mais consciente e responsável com o meio ambiente. 
O Eco Cooperação tem como público alvo empregados da mantenedora e Cooperativas Filiadas, 
Associações e Cooperativas de Catadores, crianças, jovens e adultos de instituições de ensino 
formal público e/ou privado e demais entidades de interesse. 
 Com o novo cenário da crise sanitária que atingiu o mundo – o Coronavírus (Covid-19) 
- foi visto mais claro as relações entre as ações da sociedade e suas consequências, tanto na 
disseminação da doença quanto na questão ambiental. Tais relações mostram a necessidade de 
mudanças que de fato culminem em uma nova postura do ser humano pautado na perspectiva 
de um olhar coletivo e solidário, com foco na construção de uma sociedade mais sustentável, 
equilibrada e harmoniosa, tendo a consciência que, o agir de um pode e vai atingir a todos. Dessa 
forma, a educação ambiental é uma grande aliada em busca dessas mudanças e transformações 
em prol a uma melhor qualidade de vida.



CAMPANHAS 
E 
CONCURSOS

 Plantar uma árvore ou uma flor, economizar 
água, cultivar horta em casa, comprar produtos locais 
e separar corretamente os resíduos foram os cinco 
desafios lançados aos empregados e a comunidade 
na primeira semana de junho pela FALB. O desafio 
fez parte das comemorações do Dia Mundial do 
Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, para 
incentivar atitudes que promovam a preservação da 
biodiversidade. De segunda a sexta, 1 a 5 de junho, a 
população foi convidada a cumprir um desafio por dia, 
registrar o momento e enviar as fotos para a FALB. As 
melhores imagens e os conceitos mais criativos foram 
premiados. Ao todo, a FALB recebeu 580 fotos de 203 
participantes de 46 cidades. Do total de participações, 
63 cumpriram os cinco desafios sugeridos.
 Os três vencedores do desafio ambiental foram 
de Chapecó, cidade que teve o maior número de 
participantes: 75. Em primeiro lugar ficou André Luiz 
Elly, cumprindo todos os desafios, e ganhou R$ 250 
e uma camisa oficial da Chapecoense. O estudante 
Lucas Raphael Detofol Slotnicki conquistou o segundo 
lugar com a foto mais representativa/reflexiva de um 
dos desafios. Ele foi premiado com R$ 150 e brindes 
da FALB. Em terceiro ficou Ana Cláudia Taube com a 
foto mais criativa e recebeu R$ 100 e brindes da FALB.

Dia Mundial do Meio Ambiente



 Com a hashtag #EuCuidoDoMeuQuadrado, 
a FALB lançou o desafio interno para mobilização 
do Dia Mundial da Limpeza, comemorado no dia 19 
de setembro. A iniciativa incentiva empregados da 
mantenedora e as três cooperativas filiadas parceiras 
do projeto Tampinha Voluntária, a Cooperalfa de 
Chapecó (SC), Cooperitaipu de Pinhalzinho (SC) e 
Auriverde de Cunha Porã (SC) para a limpeza de suas 
casas, quintais e jardins, além de estimular atividades 
relaxantes que melhoram a saúde emocional. Ao 
todo, 75 empregados, de 14 cidades, aceitaram o 
desafio e praticaram em suas casas uma boa ação para 
colaborar com a preservação ambiental e com a saúde 
mental. 
 Todas as fotos enviadas receberam de brinde 
sacolas ecológicas e dois participantes – um da Aurora 
e uma das cooperativas filiadas – foram sorteados 
para receber prêmios especiais: uma sacola térmica 
da Aurora, mais R$ 100 em produtos Aurora e brindes 
da Fundação. Os sortudos foram Marcya Brisola 
(empregada da Unidade da Aurora de Xaxim) e Jean 
Maicon de Abreu (empregado da Cooperitaipu de 
Pinhalzinho).

Dia Mundial da Limpeza

CAMPANHAS 
E 

CONCURSOS



 O objetivo do projeto é praticar a logística reversa 
através da coleta de tampinhas de plástico e posterior venda 
para empresas de reciclagem, permitindo a obtenção de fundos 
financeiros que são revertidos em ações sociais.
 O projeto foi lançado no mês de março de 2020 em 
todas as Unidades da Aurora Alimentos. Cada Unidade recebeu 
um coletor personalizado para coleta das tampinhas que, 
posteriormente, são enviadas para a FALB. O recurso financeiro 
arrecadado fica no fundo de reservas da FALB que atende 
demandas das Unidades da Aurora Alimentos para auxílio 
exclusivo aos empregados da mantenedora, em casos de 
vulnerabilidade e situações de emergência (saúde, alimentação 
e desastres naturais).

TAMPINHA 
VOLUNTÁRIA

 As Unidades veem cooperando e contribuindo muito com o projeto que até 
o momento coletou e encaminhou para a reciclagem 3 toneladas de tampinhas 
plásticas, obtendo um retorno financeiro de R$ 4.481,70. Com esse recurso já foi 
possível auxiliar quarto empregados da mantenedora, sendo um no município de 
Mandaguari (PR), um no município de Erechim (RS), um no município de Sarandi 
(RS) e um no município de Guatambu (SC).
 Também três cooperativas filiadas à mantenedora aderiram ao projeto:  
Cooperitaipu de Pinhalzinho (SC), Cooperalfa de Chapecó (SC) e Auriverde de 
Cunha Porã (SC). A FALB disponibilizou os coletores que ficam expostos nos 
mercados e lojas agropecuárias das três cooperativas espalhadas pelo estado. Os 
fundos financeiros recolhidos com a venda do material reciclável são destinados as 
respectivas cooperativas, que também podem desenvolver ações sociais com seus 
colaboradores e cooperados.

3 
toneladas de 

tampinhas plásticas 
arrecadadas

3 



 O objetivo é contribuir com a logística reversa de instrumentos de escrita 
usados e suas respectivas embalagens de quaisquer marcas e, posterior, envio à 
TerraCycle para reciclagem ambientalmente adequada. Por tempo indeterminado, 
todas as Unidades da mantenedora, nos sete estados de atuação, poderão aderir 
à campanha e coletar materiais como lápis grafite e colorido, lapiseiras, canetas, 
canetinhas, borrachas, apontadores, marca-textos, marcadores permanentes e 
marcadores de quadro-branco para descarte correto e gratuito. Os instrumentos 
arrecadados, armazenados em caixas de papelão, são encaminhados à FALB, que 
direciona à empresa para reciclagem. Lançada no mês de setembro, a campanha 
já encaminhou para a TerraCycle 11 kg de materiais que terão o destino 
ambientalmente adequado através da reciclagem.

Lápis grafite e colorido;
Lapiseiras;
Canetas;

Canetinhas;
Borrachas;

Apontadores;
Marca-textos;
Marcadores 
Permanentes;

Marcadores de Quadro 
Branco.



 O projeto Meias do Bem é uma iniciativa sem fins lucrativos da Puket. A 
campanha une solidariedade e sustentabilidade em duas atitudes simples: a doação 
e a reciclagem de meias, aquecendo o inverno de muitas famílias em vulnerabilidade 
social em todo o Brasil. Desde 2016, a FALB aderiu à campanha e arrecada meias 
usadas nas Unidades da mantenedora. Em contrapartida da arrecadação e doação 
das meias, 40 cobertores foram recebidos no ano de 2020, que foram encaminhados 
para famílias em vulnerabilidade social, além de entidades sociais nos municípios 
de atuação da mantenedora.

“A parceria da Puket, através do Projeto 
Meias do Bem, com a FALB tem sido umas 

das mais concretas, sólidas e gratificantes 
que temos em todo o Brasil. A combinação 

de inovação, responsabilidade social, 
solidariedade e sustentabilidade deram 

forma ao projeto que, em Chapecó, nasceu 
em 2015 e desde então atua na arrecadação 
de meias usadas que são transformadas pela 

Puket em cobertores que ajudam a salvar 
vidas em todo o país. 

Vale destacar a importância da FALB como 
nossos parceiros aqui em Chapecó, pois hoje 
somos um dos municípios de Santa Catarina 

que mais contribui com o Projeto Meias 
do Bem no Brasil. Somos extremamente 
gratos às pessoas que conduzem a FALB 

pela parceria, seriedade e responsabilidade 
com  que conduzem o Projeto Meias do Bem. 
” - Depoimento de Cieleni Pessatto Haag da 

Puket Chapecó



 A campanha Eu Ajudo na Lata 
envolve a arrecadação de lacres de 
alumínio, que são comercializados 
e o valor arrecadado é utilizado na 
compra de itens de acessibilidade 
para doação, como cadeiras de 
rodas. A FALB possui a parceira 
com a Unimed há mais de uma 
década, e mantém o engajamento 
e arrecadação em muitas 
Unidades da mantenedora, 
sendo que neste ano de 2020, 
a FALB recebeu 3 cadeiras de 
rodas pela contribuição na 
campanha. Os equipamentos são 
destinados para empregados da 
mantenedora ou seus familiares 
que necessitem do uso para 
melhorar a mobilidade. 

112 quilos de  
lacres equivalem 
a uma cadeira 

de rodas



 A ação tem como objetivo 
proteger casas da umidade e do 
frio, através do revestimento de 
paredes com embalagens cartonadas 
(caixinhas de leite) que servem como 
isolante térmico nas residências. 
Após a coleta, as embalagens são 
encaminhadas ao projeto, onde são 
abertas, higienizadas adequadamente 
e costuradas conforme marca e 
tamanho, se transformando em placas 
de revestimento.
 Há três anos a FALB possui 
parceria com o projeto na cidade de 
Chapecó (SC), engajando cada vez 
mais voluntários na arrecadação de 
caixinhas de leite.

Aponte a câmera do celular para o QR Code 
para abrir a página do Brasil Sem Frestas 
Chapecó.



PALESTRAS DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

• Palestras de sensibilização ambiental, através de temas estratégicos, atendendo 
a demanda da mantenedora Aurora Alimentos, sendo: Gestão de Resíduos, Reciclagem, 
Economia Circular, Sustentabilidade, Consumo Consciente e Água, com distribuição de 
material de apoio “Caderno Metodológico”. 
• Projeto da Turminha da Reciclagem com audiovisual e distribuição de material 
educativo específico: faixa etária de pré-escolar ao 5º ano.  
• Dinâmicas com jogos gigantes e exposição de banners, onde os envolvidos 
participam efetivamente das atividades e pode aprender ou relembrar ensinamentos 
abordados.  

Com apoio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Cooperativista (Sescoop/SC) 

a Fundação Aury Luiz Bodanese em parceria 
com sua mantenedora Aurora Alimentos 
promoveu uma palestra “Sustentabilidade 
na pós-pandemia” com o professor Marcus 
Nakagawa para discutir o momento em 
que a sociedade vive. O professor Marcus é 
doutorando em Sustentabilidade e mestre em 
administração com foco em sustentabilidade 
na estratégia de negócios das empresas 
e abordou temas referentes desafios do 
mundo, responsabilidade social, ambiental e 
empresarial, sustentabilidade e Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). A palestra 
ocorreu em uma plataforma online conectando 
Unidades Aurora do Brasil e contou com a 

participação de mais de 100 pessoas.

SENSIBILIZAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL

 Promover sensibilizações na área socioambiental para as multiplicadores do 
Programa Eco Cooperação nas Unidades da mantenedora, garantindo assim a continuidade 
e propagação das atividades (e participação no Conexão FALB e engajamento das 
instituições no Prêmio Escola Cidadã que acontecerá no ano de 2022).





 Primando pelo bem-estar com ênfase na prevenção, o Programa Vivendo 
Saúde realiza ações com empregados da mantenedora e com a comunidade. O 
andamento do Programa exige estratégias e equipes de multiplicadores que, 
por meio da elaboração de ações preventivas e educativas, abrangem temáticas 
como Relações de Gênero, Violência contra a mulher, Violência sexual contra 
crianças e adolescentes, Drogas (lícitas e ilícitas), objetivando a promoção 
à saúde e à prevenção das IST - Infecções Sexualmente Transmissíveis, do 
HIV/AIDS e das Hepatites Virais. As principais atividades desenvolvidas são a 
formação de Multiplicadores de Informações, Gincana e Cinema da Prevenção, 
É Hora de Conversar, além de campanhas de sensibilização relacionadas aos 
temas do Programa.



CAMPANHAS 
EDUCATIVAS

O início do ano foi marcado pelas 
atividades do Carnaval da Prevenção, 

que utiliza a data para alertar sobre o abuso 
de bebidas alcoólicas e a prevenção de ISTs, 
HIV e AIDS. As Unidades da mantenedora 
aproveitaram as comemorações referentes 
ao carnaval para organizar atividades 
orientativas de forma leve e descontraída. 
Ainda nas campanhas educativas, os 
multiplicadores do Programa Vivendo Saúde 
organizaram palestras referentes ao Dia da 
Mulher, falando sobre emponderamento e 
direitos da mulher.

Após o início da pandemia provocada 
pelo novo Coronavírus, as atividades que 

ocorriam presencialmente foram paralisadas 
e reorganizadas novas formas de levar a 
informação para o público do Programa. 
Portanto, seguindo o calendário de campanhas 
educativas, as principais ações foram através 
de murais informativos. As datas trabalhadas 
nos murais foram: 18 de maio: Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes; Junho: Nosso Vício é 
Viver (drogas); e 01 de dezembro: Dia mundial 

do combate à AIDS.



HORA DE CONVERSAR
 A oficina “É Hora de Conversar” 

é direcionada para empregados da 
mantenedora e ocorre através de rodas 
de conversa conduzidas por uma analista 
social, enfermeira do trabalho ou psicóloga 
ocupacional. Os temas trabalhados fazem 
parte da temática abordada pelo programa, 
como violência doméstica, abuso sexual 
contra crianças e adolescentes e riscos com 
drogas lícitas e ílicitas. O principal objetivo 
da atividade é fazer com que os empregados 
da mantenedora percebam suas necessidades 
familiares e possam contar com o auxílio 
do Programa para os encaminhamentos 
necessário. Nesse ano, as oficinas ocorreram 
normalmente nas Unidades da mantenedora 
até a paralisação das atividades presenciais, 

por conta do Covid-19.

CINEMA DA PREVENÇÃO
 O Cinema da Prevenção tem por 

objetivo demonstrar, através de filme, 
a importância das temáticas trabalhadas 
no Programa Vivendo Saúde. Participam 
jovens aprendizes da mantenedora, 
alunos de séries finais e ensino médio, 
cursos técnicos e ensino superior. Após a 
realização da sessão de cinema e debates, 
os alunos escrevem redações e jurados da 
área da saúde e assistência social fazem a 
seleção das melhores redações com ênfase 
na prevenção que serão premiadas.
 A importância da realização do Cinema 
de Prevenção é a efetivação de atividades 
voltadas à responsabilidade social no 
ambiente escolar, palestra para outras 
turmas, mural informativo e concurso de 

redação com ênfase na prevenção.





 O Programa Atitude Agora atua na aproximação da comunidade com as 
entidades para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 
Embora a realidade venha se modificando, ainda é possível perceber uma grande 
dificuldade de inserir as pessoas com deficiências no mercado de trabalho, devido 
às barreiras atitudinais ou estruturais.
 A Lei nº 8.213, de 1991, que dispõem sobre as reservas de vagas em seu 
art. 93, determina: “A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 
com deficiência, na seguinte proporção: até 200 empregados 2%; de 201 a 500, 
3%; 501 a 1000, 4%; de 1001 em diante, 5%”. Nesse contexto, o Programa 
Atitude Agora desenvolve ações e atividades para que os direitos de pessoas com 
deficiência sejam garantidos, sejam eles pessoais, profissionais ou sociais.



PARCERIA AO 18  FUNDO DE APOIO 
A PROJETOS SOCIAIS (FAPS) DO 

INSTITUTO GUGA KUERTEN (IGK) 

o

 O Fundo de Apoio a Projetos Sociais 
(FAPS) é um Programa do Instituto Guga Kuerten 

(IGK) que busca apoiar projetos de organizações 
sociais de Santa Catarina que desenvolvem ações 
voltadas para a inclusão da pessoa com deficiência. 
O principal motivo para realização da parceria com 
o FAPS se dá ao acompanhamento técnico que as 
entidades recebem, oportunizando assim uma 
gestão cada vez mais qualificada, assim como o 
auxílio nas capacitações pedagógicas. Outro fator 
importante é a oportunidade que os parceiros têm em 
acompanhar a execução dos projetos, aproximando 
as empresas e as entidades que desenvolvem 
trabalho com as pessoas com deficiência.  

 O 18º Fundo de Apoio a Projetos Sociais (FAPS) contou como parceiro do IGK a empresa 
Aurora Alimentos, Bouton, Fundação Aury Luiz Bodanese, Genial Investimentos, Grupo Guga 
Kuerten e contemplando as seguintes regiões:

Médio Vale do Itajaí: 9 municípios
Foz do Rio Itajaí: 9 municípios

Vale do Itapocu: 3 municípios

Projetos Inscritos: 38
Projetos Selecionados: 33

Execução: 11/2019 a 11/2020  

Valor do recurso aplicado foi de R$ 535.000,00

 Devido a pandemia os encontros de capacitação e o acompanhamento da realização dos 
projetos aprovações foram realizados online, evitando assim aglomerações e oportunizando a 
realização do trabalho já proposto.   



Semana da Pessoa com 
Deficiência

 Para lembrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, 
o Programa Atitude Agora promoveu um concurso interno a 
fim de  valorizar a inserção destes profissionais no mercado 
de trabalho. A comemoração da data foi diferente devido à 
pandemia que impediu a realização de eventos presenciais. 
Para participar, os empregados da mantenedora escreveram 
uma frase de superação respondendo a seguinte pergunta: "Para 
você, como é estar inserido no mercado de trabalho?". A frase 
foi acompanhada por uma foto. 
 A ação recebeu 123 participações de 23 Unidades da 
mantenedora de todo o Brasil. As frases motivacionais destacaram 
mensagens de superação, força e qualidade de vida. Três delas 
foram sorteadas e receberam brindes da Aurora e da FALB, além 
de uma camisa oficial da Chapecoense. 



“Para mim, estar inserido 
no mercado de trabalho é sentir-se 

realizado, é sentir que há espaço para 
as diferenças e lutar todos os dias para 

conquistar meus objetivos. Ao longo 
deste tempo, descobri capacidades 

ocultas, descobri que meu limite depende 
só de mim, a deficiência não é uma 

muleta, mas algo que me impulsiona 
a querer ser melhor. Enfim, o trabalho 

dignifica o homem e é assim que me 
sinto ao realizar meu trabalho, digno, 
desenvolvendo o meu ofício e apenas 

retribuindo a confiança depositada em 
mim. ” – Osmar Leite, Frigorífico Aurora 

Xaxim

“Estar inserido no mercado 
de trabalho é um reconhecimento 

da nossa capacidade e respeito 
pelas nossas diferenças, além de 
ser fundamental para vivermos 

plenamente e para estarmos 
incluídos na sociedade” – Jean 
Filipe Krebs, Frigorífico Aurora 

Erechim I







 O Programa Vozes do Corpo iniciou o ano de 2020 com as 
atividades presenciais no bairro SAIC e no bairro Efapi, atendendo 
mais de 140 educandos matriculados nos dois espaços e divididos 
entre 12 turmas de acordo com as faixas etárias. As aulas foram 
iniciadas para a trabalhar com as Danças Urbanas. 



AULAS DE DANÇA
 A partir do mês de março, 

seguindo as orientações dos órgãos 
máximos de saúde, as aulas foram 
suspensas para evitar o avanço do novo 
Coronavírus. Imediatamente, a FALB 
optou por dar segmento às aulas de modo 
online. A ação foi tomada considerando 
que a dança e o movimento corporal 
contribuem para a qualidade de vida, 
portanto, logo a professora iniciou o envio 
de vídeos de aulas para os educandos via 
WhatsApp e pedindo a contribuição para 
que enviassem os seus próprios vídeos 
participando das atividades. Como forma 
de valorização, toda a semana eram 
realizadas montagens de vídeos enviados 
pelos educandos e postado nas redes 
sociais da FALB. 
 Durante o ano, as formas de aulas 
online foram aprimoradas e a FALB 
optou por, além da produção de vídeos, 
iniciar as aulas online e ao vivo a partir 
de plataformas gratuitas como Google 
Meet e Zoom, amplamente utilizadas 
durante a pandemia como ferramentas 
educacionais.
 Com a mudança das fases de avanço 
do Covid-19, no mês de setembro, as aulas 
presenciais retornaram para 3 turmas, 
contando com educandos maiores de 
12 anos e respeitando os protocolos de 
proteção: aferição de temperatura, uso 
obrigatório de máscara, distanciamento 
de 1,5m, álcool gel para higienização das 
mãos, garrafinha de água de uso individual 
e número reduzido de educandos por 
turma. Os demais educandos continuaram 
com as aulas online nas plataformas 
gratuitas. E obedecendo as orientações, 
foi optado pelo cancelamento da 
Mostra Cultural de 2020, a fim de evitar 

aglomerações.



 A fim de complementar 
as aulas de Danças Urbanas, o 

Programa Vozes do Corpo organizou 
atividades para estimular a criatividade 
dos educandos. O primeiro “Desafio 
Vozes do Corpo” foi realizado em alusão 
ao Dia Internacional da Dança (29/04) e 
consistia na criação de uma coreografia 
por parte dos educandos com a música 
“Watch Me – Salentó”. Os critérios do 
desafio eram criatividade, iniciativa e 
energia. Os jurados analisaram os vídeos 
e foi escolhido um educando de cada 
turma como vencedor. Os prêmios eram 

headphones bluetooth e mochilas. 

DESAFIO 
VOZES DO CORPO

 No mês de outubro, o 
Programa Vozes do Corpo organizou 

um concurso de desenho para crianças 
de 06 a 12 anos também com o objetivo 
de estimular a criatividade e, desta vez, 
fazer com que os educandos entrassem no 
mundo da imaginação. As crianças deveriam 
responder a seguinte pergunta através 
de um desenho “Como serão as aulas de 
dança em 2070? ”. As crianças deveriam 
imaginar um mundo daqui 50 anos e como 
isso impactariam nas aulas de dança. Todos 
os participantes ganharam um brinquedo e 
o ganhador pelo melhor desenho, além do 
brinquedo, recebeu um livro de O Pequeno 

Príncipe, que também trata sobre a 
imaginação.





 Com o objetivo de organizar o acervo documental da mantenedora Aurora 
Alimentos e seus fundadores, garantindo sua preservação e valorização. A 
salvaguarda do acervo envolve jornais, revistas, troféus, fotografias e material 
audiovisual. A preservação contribui para a criação de pertencimento e aumenta a 
visibilidade dos assuntos relacionados ao cooperativismo.
 As tarefas do Centro de Memória Aury Luiz Bodanese abrangem a gestão de 
acervo histórico, alimentado pelas documentações da mantenedora. O Centro de 
Memória desenvolve, através da documentação, pesquisas, exposições e palestras 
sobre cooperativismo.



Preocupado em manter a história do cooperativismo 
regional viva, o Centro de Memória Aury Luiz Bodanese faz a curadoria 

do acervo de diferentes suportes, como documental, fotográfico, audiovisual 
e tridimensional. A curadoria do acervo tem o objetivo de conservar o material 

para que sua história perdure o maior tempo possível. Os documentos recebidos 
são higienizados, catalogados e acondicionados na reserva técnica do Centro de 

Memória. A partir da documentação histórica preservada é possível desenvolver 
exposições, palestras e fomentar a pesquisa científica disponibilizando o 

acervo para a consulta da comunidade.

CURADORIA 
DO ACERVO

Tipo de Acervo Coleções Número de itens

Acervo Documental 20 854

Acervo Fotográfico 9 8187

Acervo Audiovisual 23 614

Acervo Tridimensional 70 398



 Como resultado de uma extensa pesquisa realizada através do Centro 
de Memória Aury Luiz Bodanese, a FALB lançou, em 2020, o projeto “A Soma 
de Todos os Sabores - as histórias, as receitas e os aromas” em parceria com 
o Ministério do Turismo e apoiadores da Lei de Incentivo à Cultura. O projeto 
contou a história de 20 famílias brasileiras dos estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, com o objetivo de resgatar 
histórias de famílias e preservar as tradições familiares por meio da culinária. 

MATERIAIS DO PROJETO “A SOMA DE TODOS 
OS SABORES”

 O projeto resultou em três produtos, sendo eles uma cartilha, uma exposição 
itinerante e um documentário. A cartilha de receitas tem 112 páginas e traz as 
receitas de família descritas, contando como medida de acessibilidade o braile na 
capa e contracapa e um DVD de audiodescrição. A exposição itinerante é composta 
por 25 painéis que trazem as falas mais marcantes de cada família participante 
do projeto e durante o ano de 2021 percorrerá espaços socioculturais e Unidades 
da mantenedora. O documentário conta, durante 20 minutos, a herança e o afeto 
no ato de cozinhar. Todo o material está disponível, de forma, gratuita no site da 
FALB.



ENTREGA DAS CARTILHAS
 Cumprindo a legislação da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério 
do Turismo, 40% da publicação da cartilha de receitas deveria ser 
entregue para espaços educacionais ou socioculturais. A equipe da FALB 
entregou as cartilhas, percorrendo municípios de abrangência do projeto 
e fazendo a distribuição do material. Obedecendo ao reparte, foram 
mais de 1200 cartilhas e mais de 800 DVDs de audiodescrição que foram 
entregues à comunidade.



• A Fundação Aury Luiz Bodanese recebeu uma Moção de 
Reconhecimento da Câmara de Vereadores de Chapecó, que parabeniza 
a FALB pelo trabalho prestado em prol do meio ambiente no município. 
A Moção foi proposta e entregue pela vereadora suplente Aldacir 
Detofol que reconhece o trabalho de educação ambiental, promoção de 
campanhas e desafios para a sensibilização de crianças e adolescentes 
de Chapecó sobre a importância da reciclagem e dos cuidados com a 
natureza.

• A FALB recebeu uma Moção de Parabenização assinada pelo 
presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), deputado 
Júlio Garcia, que elogia a entidade pela doação de 100 kits para confecção 
de máscaras de tecido a voluntários e instituições sociais de todo o 
País. O requerimento foi proposto pelo deputado Valdir Cobalchini e 
reconhece a iniciativa e a solidariedade da Fundação durante o período 
de pandemia provocada pelo novo coronavírus.
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