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Instituições catarinenses recebem ação social do 
CRCSC 
31 de Julho de 2019 
  

Nove espaços que atendem crianças carentes foram beneficiados 

 
 

Contadores de nove cidades de Santa Catarina deixaram de lado seus cálculos contábeis para se dedicarem a uma ação 
em benefício de crianças carentes. A ação aconteceu por meio do projeto Infância Saudável, desenvolvido pelo Conselho 
Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC) em parceria com entidades contábeis nos dias 25 e 29 de julho. 

 

As cidades atendidas foram Brusque, Caçador, Criciúma, Florianópolis, Imbituba, Palmitos e São Miguel do Oeste. 
Chapecó e Curitibanos terão seus eventos realizados no mês de agosto. Em cada município foi escolhida uma instituição 
para receber as doações e um dia de diversão com orientações educativas sobre a importância da higiene pessoal para a 
prevenção de doenças. 

 

Na oportunidade também foram entregues kits de higiene pessoal arrecadados em parceria com empresas como a 
Condor e a Bella Cotton, além de produtos em geral e alimentos arrecadados em eventos do CRCSC e das entidades 
parceiras. 

 

O Coordenador da Comissão de Responsabilidade Social e Conselheiro do CRCSC, Contador Valdeci Sagaz, ressalta 
que o projeto tem o objetivo de contribuir com a sociedade catarinense. "Esta é uma causa que nos empolga, afinal a 
energia deste encontro é sempre perfeita. Valeram a pena todos os desafios enfrentados, mas somamos mais alguns 
pontos ao contar com o engajamento de todos para esta linda causa. A visita do presidente do CRCSC, Marcello 
Seemann, demonstrou ainda mais o comprometimento da entidade com esta iniciativa tão bonita”. 

 

Para a delegada do CRCSC de Criciúma Lédia Therezinha Zaccarão, é muito importante a instituição contribuir com 
crianças em vulnerabilidade social acolhidas por instituições que prestam um trabalho tão relevante para minimizar os 
problemas enfrentados por elas. Já o presidente do Sindicont, Fernando Marcos Garcia, enalteceu o envolvimento do 
profissionais da contabilidade na ação. “É lindo ver esta procura por cumprir um papel social na comunidade onde se 
atua”, destacou. 

 

A cidade de Chapecó irá realizar o projeto no dia 8 de agosto. Já o município de Curitibanos recebe a ação no dia 14. 
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São José – Grande Florianópolis 

Na região da Grande Florianópolis, a instituição escolhida foi a Creche Monte Moriah, em São José. 

 

Caçador 

Em caçador, a instituição escolhida foi a Escola Municipal de Educação Básica Esperança com cerca de cem crianças 
atendidas. 

 

Criciúma 

Já na região Sul de Santa Catarina, a casa beneficiada foi a Nossa Casa Associação Beneficente. A ação aconteceu em 
apoio com o Sindicont. 



 

Brusque 

Também com o apoio do Sindicont e do Núcleo de Empresas Contábeis de Brusque, a Delegacia do CRCSC do 
município realizou o Projeto Infância Saudável junto ao Lar Sagrada Família.  

 

São Miguel do Oeste 

Em São Miguel do Oeste, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) foi escolhida para a realização do 
programa. 

 

Palmitos 

Já em Palmitos, o projeto Infância Saudável atendeu o grupo de escoteiros Gonçalves Dias. 



 

Imbituba 

Na cidade de Imbituba, o projeto visitou o Centro de Educação Infantil Prof. Marilene Floriano Pollachini. 

 

 

Chapecó 

Em Chapecó, a Escola Básica Municipal Vila Rica foi a escolhida para a realização do Projeto no dia 8 de agosto. 

 

Curitibanos 

A última cidade a realizar o projeto em Santa Catarina será Curitibanos, que atenderá à Associação de Voluntários 
Herdeiros do Futuro no dia 14 de agosto. 

 

Acompanhe mais fotos nas redes sociais do @CRCSCoficial 

https://www.facebook.com/crcsantacatarina/

