Balanço Social2020

Nós acreditamos:
Que a fé em Deus dá sentido e finalidade à v ida;
Que a fraternidade entre os homens transcende a soberania das nações;
Que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres através da livre iniciativa; Que os
governos devem ser de leis mais do que de homens;
Que o grande tesouro da terra está na personalidade humana; E
que servir a humanidade é a melhor obra desta vida.
Carta de princípios
Junior Chamber International

JCI Chapecó
Junior Chamber Internacional
IDENTIFICAÇÃO
CNPJ: 83.676.197/0001-00
Endereço: R. Quatorze de Agosto, 129
Maria Goretti, Chapecó - SC,
89801-414

Possui certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (Lei 12.101/09): Não

Natureza Jurídica: Sociedade sem fins
lucrativos

Contato:
Nome: Presidente 2020 – Heber Mantovani
Fone: 49 99968-1501
E-mail: presidencia@jcichapeco.org.br

Utilidade Pública: Municipal
Isenta da Cota Patronal INSS: Não
Título de OSCIP (Lei 9790/99): Não

PERFIL DO BALANÇO
SOCIAL
PERIODO ABRANGIDO: 01/01/2020 A 31/12/2020
RESPONSÁVEIS
CONTADOR: Joeci José Chiaparini 1-RS-027356/O-0
DIRETORA DE CONV. : PATRICIA SCHAEFER CPF: 08184916981
EMAIL:SCHAEFERPATI@GMAIL.COM

GOVERNANÇA

CONSELHO DIRETOR
PRESIDENTE: Heber Mantovani
VICE - PRESIDENTES: André Pasquali Galli; Mônica Letícia Sperandio; Natália Brella Migliorini; Paula Izcak.
TESOUREIRO: Ewerton Bernardo Soletti
SECRETÁRIA: Keli Holz
PRESIDENTE JÚNIOR KART CLUB: Marcelo Carraro
ASSESSORA LEGAL: Daniele Balestro
PASSADO PRESIDENTE: Eduardo Chiamoleira

GOVERNANÇA

DIRETORIAS 2020
Diretor Captação de Recursos - João Luiz Garcia Junior

Albuns e Prêmios - Thaisa Cichowicz

Convênios - Fabrício Ritter

Concursos - Maico Bianchi

Locações - Vinicius Geremia

Eventos - Renata Marafon

Patrimônio - Rafael Ramos Severiano

Negócios - Edertânio De Bastiani

Lixo Zero - Vinicius Bertotti

Voluntário e Equipes - Gustavo Fávero

JCI Juvenil - Jamile Prezzi

Capacitação - Antônia Oliveira

Convenções - Willian Faé

Expansão e Retenção - Karin Angelica Carraro

Integração - Gabriel Krause

Marketing - Tamyres Pompermayer

Marco da Cidadania - Sônia Fatima da Silva

Nível IV - Thais Basso

GOVERNANÇA

COORDENADORES DE PROJETOS 2020
Abuse do Diálogo - Gabriela Huning
Academia Local de Liderança - Felipe Mega Masson
Aquece Chapecó - João Luiz Garcia Junior
Entrevistando o Futuro - Fabrício Maseto
He for She - Criliane Moreira
Oratória nas Escolas - Aína Schwartz Lerbach
Peace is Possible - Camila Azzolini Lopes
Rango Beer - Daniel Berwanger

PALAVRA DO
PRESIDENTE
““A JCI Chapecó é uma organização forte, com
notório histórico de formação de lideranças e
também impacto comunitário. Iniciamos um ano de
2020 cheios de projetos, grandes expectativas, mas
assim como todos em nosso planeta, fomos
surpreendidos por um inimigo cruel, invisível,
implacável e com poucas informações concretas de
como agir. Inicialmente a JCI Chapecó teve um
momento de reflexões internas sobre sua atuação,
e tão breve o susto passou foi que começamos a
agir de forma explícita com vários projetos entre
eles Junior Kart Clube, Aquece Chapecó e
Entrevistando o Futuro, como também de forma
velada prestando apoio material e emocional à
nossa comunidade local.
O ano de 2020 (embora par) também foi ímpar e
único, no sentido de participação de membros de
Chapecó na diretoria da JCI Brasil com 3
representantes. Foi um ano também de decisões
difíceis, entre elas a não ed
ção e projetos

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Local das reuniões plenárias: Sede Própria
Abrangência: Municipal

Participação
Membros ativos

2020

2019

56

63

138

135

Envolvidos indiretos
membros inativos, senadores
e seniores

Principais projetos e ações realizados pela Organização Local
2020

Aquece Chapecó, Abuse do Diálogo, Entrevistando o Futuro, Projeto de
Arrecadação – Pizzas, Desafio dos Aspirantes Impakt Tank, Concurso de

Debates, Concurso de Oratória e Peace is Possible.
2019

Rango Beer, Oratória nas Escolas, Abuse do Diálogo, Academia Local de
Liderança, He for She, Recanto Gaudério, ADM – Administração de capitulos,
Concurso de Debates, Concurso de Oratória

INDICADORES
COMPOSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

Nº membros aspirantes efetivos no
período
Nº membros afastados no período
Nº de mulheres
Nº de homens
Faixa etária dos membros:
18 a 25 anos
26 a 35 anos
36 a 40 anos
Nº de membros afrodescendentes
Nº de membros com deficiência
Nº total de membros com cargo na OL
Mulheres com cargo de liderança na
OL
Homens com cargo de liderança na
OL
Nº de membros individuais na OL
Escolaridade dos membros:
Ensinomédio
EnsinoTécnico
Ensino Superior
Nível de especialização Lato sensu

2020

2019

17

47

00
26
30

00
30
33

8
40
8

15
28
12

0
0
43
20

0
1
30
16

23

14

56

63

5
0
43
7

20
0
29
12

2020

2019

1
1
0
0

1
1
0
0

Corpo Funcional
Nº de empregados CLT
Nº de empresa terceirizados
Nº de multas trabalhistas
Nº de acidentes de trabalho

BASE DE CÁLCULO

2020

2019

Receita Bruta (RB)

R$85.458,34

R$633.880,58

Receita Líquida (RL)

R$85.458,34

R$633.880,58

Resultado Operacional (RO)

(R$9.369,90)

R$ 64.856,56

Pagamento de folha Bruta (PFB)

R$9.656,60

R$ 9.654,78

R$156.816,63

R$156.816,63

Patrimônio

INDICADORES DE
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

% Frequência média dos membros
nas reuniões plenárias ocorridas
no período
Assuntos/Pauta submetidos às
reuniões plenárias

São órgãos da
administração do capítulo
Decisões submetidas à assembleia

Cargos do Conselho Diretor

2020

2019

75,00

75,00

(X)

Aprovação de projetos e
orçamentos
(X) Capacitação dos membros
(X) Andamento dos projetos da OL
(X) Visita de entidades e parceiros

(X)

Aprovação de projetos e orçamentos
(X) Capacitação dos membros
(X) Andamento dos projetos da OL
(X) Visita de entidades e parceiros

(X) Assembleia geral
(X) Conselho Diretor
(X) Conselho Fiscal
(X) Eleger o presidente subsequente
(X) Eleger conselho diretor
(X) Eleger conselho fiscal
(X) Aprovar ou homologar contas

(X) Assembleia geral
(X) Conselho Diretor
(X) Conselho Fiscal
(X) Eleger o presidente subsequente
(X) Eleger conselho diretor
(X) Eleger conselho fiscal
(X) Aprovar ou homologar contas

(X) Presidente
(X) Passado Presidente
(X) Presidente subsequente
(X) Assessor Legal
(X) Vice Pres.Exe
(X) Tesoureiro

(X) Presidente
(X) Passado Presidente
(X) Presidente subsequente
(X) Assessor Legal
(X) Vice Pres.Exe
(X) Tesoureiro

INDICADORES
DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
2020
Diretorias da OL

Renovação dos cargos diretivos
no período

Principais critérios para “aceitação”
de novos membros na organização

2019

(X) Patrimônio
(X) Convênios e parcerias
(X) Marketing e Relações públicas
(X) Álbuns e Prêmios
(X) Negócios
(X) Convenções
(X) Retenção e Expansão

(X) Patrimônio
(X) Convênios e parcerias
(X) Marketing e Relações públicas
(X) Álbuns e Prêmios
(X) Negócios
(X) Convenções
(X) Retenção e Expansão

(X) Capacitação
(X) Esportes
(X) Integração
(X) Eventos
(X) Concursos
(X) Nível IV
( ) 1/3
( ) 2/3
(X) Sem renovação

(X) Capacitação
(X) Esportes
(X) Integração
(X) Eventos
(X) Concursos
(X) Nível IV
( ) 1/3
( ) 2/3
(X) Sem renovação

(X) Paixão pelos valores e princípios da JCI
(X) Busca de conhecimentos e oportunidades
(X) Desejo de ajudar o próximo
(X) Tem perfil e potencial de liderança
(X) Praticar o voluntariado
(X) Coletividade e Companheirismo

(X) Paixão pelos valores e princípios da JCI
(X) Busca de conhecimentos e oportunidades
(X) Desejo de ajudar o próximo
(X) Tem perfil e potencial de liderança
(X) Praticar o voluntariado
(X) Coletividade e Companheirismo

INDICADORES INTERNOS
2020

2019

(X) Ambiental
A gestão de risco da JCI Chapecó (X) Trabalhista
leva em consideração, os
(X) Operacional
seguintes fatores:
(X) Reputacional
(X) Comunitário
(X) Estratégico
(X) Financeiro

(X) Ambiental
(X) Trabalhista
(X) Operacional
(X) Reputacional
(X) Comunitário
(X) Estratégico
(X) Financeiro

Frequência do(s) instrumento(s)
de prestação de contas

( ) Semanal
( ) Quinzenal
( ) Mensal
( ) Bimestral
(X) Semestral
( ) Outra

( ) Semanal
( ) Quinzenal
( ) Mensal
( ) Bimestral
(X) Semestral
( ) Outra

Documentos/políticas que
norteiam a atuação da OL

(X) Estatuto Social
(X) Manual de mormas

(X) Estatuto Social
(X) Manual de mormas

( ) Código de Conduta

( ) Código de Conduta

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal
(X) ONG’s

( ) Federal
( ) Estadual
(X) Municipal
(X) ONG’s

Principais parcerias e apoios

INDICADORES
SOCIAIS INTERNOS
Investimento para Organização Local
a. Manutenção da sede (limpeza, jardinagem,
dedetização)
b. Investimento com recursos humanos

2020
R$22.629,84

2019
R$ 17.749,61

R$9.656,70

R$
9.654,78
R$
4.211,42
R$ 0,00
R$ 0,00

c. Encargos sociais compulsórios

R$3.546,12

d. Contratação de prestador de serviço
e. Outros

R$ 0,00
R$ 0,00

Benefício para os membros
a. Educação
. Capacitação e desenvolvimento profissional
. Cultura
. Alimentação
. Esporte
Transporte
Saúde

2020
0,00
1.500,00
0,00
2.109,19
0,00
0,00
0,00

2019
0,00
2.432,00
0,00
15.376,07
0,00
0,00
0,00

INDICADORES
SOCIAIS INTERNOS

Benefício para os membros
Eventos nacionais/internacionais:

Eventos locais:

Capacitações locais:

Total de horas:

2020
( ) Encontro Regional
(X) RNDL
(X) Congresso Mundial
( ) Conferência das
Américas
( ) Troféu Brasil
(X) Convenção Nacional
(X)Impakt Tank

2019
(X) Encontro Regional
(X) RNDL
( ) Congresso Mundial
(X) Conferência das Américas
(X) Troféu Brasil
(X) Convenção Nacional

(X)Concurso Debates e Oratória
( ) Final Projeto Oratória nas Escolas
( ) Rango Beer
(X) Abuse do Diálogo
(X) Desafio do Aspirante
(X) Entrevistando o Futuro

(X) Concurso Debates e Oratória
(X) Final Projeto Oratória nas Escolas
(X) Rango Beer
(X) Abuse do Diálogo
(X) Desafio do Aspirante

( ) ALL
( ) Curso ADM
(X) Curso Oratória

(X) ALL
(X) Curso ADM
(X) Curso Oratória

16 horas

36 horas

INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
Investimento em programas,
projetos e ações voltados à comunidade:

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL
Concursos de Debates
Objetivo da ação: O propósito do Concurso de Debates
é o desenvolvimento de argumentação dos membros,
independentemente de suas
convicções próprias.
Proporcionar aos membros capacitação para desenvolver
persuasão,
pensamento lógico, poder de síntese,
trabalho em equipe e oratória.
Local de realização: Plenária online via google meet
Carga horária: 16 horas
Membros/voluntários envolvidos: Membros ativos e
aspirantes da JCI Chapecó.
Parceiros e apoiadores: Sim, equipe de Jurados.
Resultados qualitativos:
Capacidade crítica, raciocínio lógico, interpretação,
trabalho emequipe, oralidade, postura e capacidade de
persuasão.

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL
Concursos de Oratória
Objetivo da ação: Valorizar a oratória como forma de
crescimento individual com discussão de temas de
relevância nacional e internacional.
Oportunizado
membros ao desafio da oralidade e demonstrar que a
oratória é conquistada e
aprimorada através do
treinamento.
Local de realização: Convenção Nacional, online via
Google Meet
Carga horária: 08 horas
Membros/voluntários envolvidos: Membros ativos e
aspirantes JCI Chapecó.
Parceiros e apoiadores: Sim, equipe de Jurados.
Resultados qualitativos: Capacidade da oralidade,
postura, interpretação e persuasão.

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL
Outras Capacitações
●
●
●
●

O papel do líder no momento atual - PN Thaynan Mariano
A importância da inteligência emocional no nosso dia a dia - PP
Nacional Jun Mabe
Os 4 pilares do Sucesso - Palestra com convidada Juliana
Nascimento
Liderança como estilo de vida - Três Facilitação

OUTROS
Entrevistando o Futuro
Objetivo da ação: Entrevistando o Futuro foi criado a partir da
necessidade da nossa organização em participar de um dos
momentos mais importantes a nível local, que é a escolha do
futuro gestor da nossa cidade, proporcionando aos nossos
membros e a comunidade geral (via internet) maior clareza na
escolha do candidato a nos representar pelos próximos 4 anos,
através de uma série de 7 noites, entrevistando os candidatos
com perguntas elaboradas pelos próprios companheiros,
baseadas interesses da nossa organização e da comunidade em
geral.
Local de realização :
Chapecó/SC , JCI Chapecó
Membros/voluntários
envolvidos: 28
Resultados: Entre as principais características do projeto,
aplicamos a ideia de envolver e capacitar o maior número de
companheiros possível dentro do cenário atual (pandemia),
participaram diretamente das comissões de trabalho do projeto
28 companheiros juniores, com todos os cuidados e prevenções
necessários para garantir a saúde de todos os envolvidos e a
manter transparência e a boa imagem que a nossa organização
transmite a comunidade chapecoense.
Os números fornecidos pelas redes: 233 Compartilhamentos. 993
Comentários. 1475 Curtidas. 4237 Visualizações. 8958
Engajamentos. 44951 Pessoas alcançadas.

OUTROS
Projeto de Arrecadação - Pizzas

Objetivo da ação: Tendo em vista a impossibilidade de realizar o Festival
Rango Beer, idealizou-se este projeto de arrecadação, sendo 15% do lucro
individual de cada companheiro destinado para cobrir os custos do projeto e
para o caixa geral da JCI Chapecó, os outros 85% foram revertidos em
crédito para a anuidade de 2021 do membro responsável pela venda.

Local de realização: JCI Chapecó, Chapecó/SC.
Membros/voluntários envolvidos: 50

Parceiros e Apoiadores: RaianaShop; Univox celulares;
Resultados: O projeto oportunizou 39 membros a ter um valor abatido de
suas anuidades, o valor abatido depende do valor total das vendas
(desempenho individual), além de ser um projeto de captação de recurso
também contribuiu com a retenção de membros para o ano subsequente.
Valor Captado:
Venda de 778 pizzas, totalizando o valor bruto de R$ 19.985,00.

PROJETOS DE APOIO
SOCIAL
Aquece Chapecó (Projeto premiado na Convenção Nacional, pelo
prêmio Melhor Programa Local de Desenvolvimento Comunitário a
Longo Prazo)
Objetivo da ação: O objetivo principal do projeto foi arrecadar roupas e
similares de inverno para serem compartilhadas com pessoas que se
encontram vulneráveis ao frio na cidade de Chapecó, cadastradas nos
centros de referência em assistência social - CRAS do município.
Local de realização : Chapecó/SC
, JCI Chapecó
Membros/voluntários
envolvidos: Todos Parceiros e
apoiadores : 48 estabelecimentos
comerciais e 15 entidades,
totalizando 63 pontos de coleta.
Resultados: Foram arrecadadas o total de 5.832 peças de inverno,
estima-se que o projeto tenha contribuído com 500 famílias vulneráveis
ao frio. A demanda mapeada pela Assistência de Serviço Social de
Chapecó - SC, era de aproximadamente 500 peças, pode-se afirmar que
foi atendida, de fato foram destinados aos Centros de Referência em
Assistência Social aproximadamente 4.000 peças.
As demais 1.800 peças foram destinadas para suprir solicitações de
outras entidades, como famílias indígenas da aldeia Kaigang, para 40
moradores da cidade de Xanxerê vítimas de um forte temporal e chuvas,
para aproximadamente 80 pessoas com deficiência da Fraternidade
Cristã de Pessoas com Deficiência, além de diversas entregas realizadas
através de uma ação com um grupo de escoteiros local.

PROJETOS DE APOIO
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Economia na Pandemia
Objetivo da ação: O objetivo da ação foi conscientizar e ajudar os membros a se organizarem
financeiramente, através de um orçamento, para que consigam fazer uma reserva de emergência e
depois conseguir investir seu dinheiro. A ação foi realizada através de 3 encontros, sendo o primeiro de
ensinamentos básicos sobre orçamento, o segundo com explicação dos tipos de investimento e o
terceiro com Consultora financeira aprofundando conhecimento em investimentos em ações, tesouro
direto, fundos imobiliários e outros.

Local de realização : Plenária Online JCI Chapecó
Carga Horária: 2 Horas
Membros/voluntários envolvidos: Membros ativos e aspirantes
da JCI Chapecó

Resultados: Ensinamentos financeiros, orçamento familiar e investimentos.

PROJETO PEACE IS
POSSIBLE
Objetivo da ação: Foi realizado uma palestra sobre Comunicação Não Violenta, utilizando
embasamento de Marshal Rosenberg, o objetivo era lembrar que todo somos peças
fundamentais para a construção de um ambiente compassivo. E entregar uma ferramenta que
para que no dia a dia possamos melhorar a paz nos meios que convivemos.
O projeto Peace is possible busca lembrar que a paz é possível, assim busquei demonstrar
que podemos construir a paz, e que paz não é algo difícil e utópico de alcançar. A paz começa
dentro de cada um, e cada ser é responsável por proporcionar a paz.

Local de realização : Plenária Online JCI Chapecó
Carga Horária: 1 Hora
Membros/voluntários envolvidos: Membros ativos e
aspirantes da JCI Chapecó

Resultados: O impacto foi sentido por vários dos companheiros que se questionaram o modo
o qual estavam se comunicando e como a comunicação é uma ferramenta essencial para
tornar os ambientes mais compassivos.

AÇÕES CONSCIENTIZAÇÃO CORONAVÍRUS

Objetivo da ação: Conscientizar membros e sociedade a respeito dos cuidados e medidas de
segurança em relação ao vírus da COVID-19 através das plenárias e redes sociais da organização.
Também incentivar membros a realizar práticas esportivas.
Local de realização : JCI Chapecó, Chapecó - SC.

Membros/voluntários envolvidos: Membros ativos e aspirantes

AÇÕES CONSCIENTIZAÇÃO CORONAVÍRUS

IMPAKT TANK - DESAFIO ASPIRANTE

Objetivo da ação: Indo Além foi um projeto que buscava a criação de uma fintech de ajuda financeira
e estrutural para mulheres de baixa renda, mas com espírito empreendedor que corre fortemente nas
veias dos nossos brasileiros, ajudando no investimento inicial com um valor de até 2 mil reais,
consultorias e mentorias.
Mentorias e treinamentos ajudando a nortear os primeiros passos das empreendedoras,
acompanhando durante o processo de maturação e formação da sonho de empreender, tendo como
garantia o sonho da empreendedora.
Local de realização : Google meet
Carga Horária: 8 Horas
Membros/voluntários envolvidos:Aspirantes da JCI Chapecó

Resultados: O projeto nos abriu os olhos as dificuldades sofrida pelos investidores no Brasil,
principalmente do sexo feminino, da fragilidade do sistema de crédito as pessoas de baixa renda.
Experiência em criação de startup. 2º Lugar no Impakt Tank Nacional.

Live musical para arrecadação “AME Sofia Helena”

Objetivo da ação: Arrecadação de recursos em prol de Sofia Helena, criança da região diagnosticada
com AME (Atrofia Muscular Espinhal).
Local de realização: Facebook
Carga Horária: 3 Horas
Membros/voluntários envolvidos: Membros ativos e aspirantes
da JCI Chapecó

Resultados:

Participação em Ações de Outras OLs

Objetivo da ação: Manter canal de compartilhamento e representação da JCI Chapecó.
Local de realização: Online
Carga Horária: 16 Horas
Membros/voluntários envolvidos: Membros ativos e aspirantes
da JCI Chapecó

PROJETOS DE APOIO
SOCIAL
Abuse do Diálogo - Coordenadora Gabriela Huning
Objetivo da ação: Instigar a sociedade a falar sobre o abuso sexual
infantil em Chapecó, informando todos que o trabalho é desenvolvido
pela Rede de Proteção à Criança e Adolescente empoderando os
indivíduos de informações e incentivando-os à prática de denúncias,
através de palestras, lives no Instagram, campanha em meios de
comunicação, redes sociais e entrega de materiais educativos
Local de realização: Chapecó/SC
Membros/voluntários envolvidos: Todos
:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Na seleção de fornecedores, os padrões éticos e de
responsabilidade socioambientais adotados pela JCI

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela
OL
foram definidos por

2020
( ) Não são
considerados ( ) São
exigidos
(X) São sugeridos
( ) Conselho Diretor
( ) Vice presidências e
Diretorias
(X) Todos os membros

2019
( ) Não são
considerados ( ) São
exigidos
(X) São sugeridos
( ) Conselho Diretor
( ) Vice presidências e Diretorias
(X) Todos os membros

NOTAS EXPLICATIVAS, CASO HOUVER
*

A organização é composta por membros voluntários, sendo que, seu quadro funcional CLT conta com uma única
colaboradora e um terceiro.

