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1.Introdução

 Em 2021, continuamos em pandemia. 
Firmando o compromisso com a população em 
situação de rua e comunidades vulneráveis, a 

Misturaí manteve como carro chefe o Amparaí. 
Porém, conseguimos, com todos os cuidados e 
protocolos exigidos, reativar alguns projetos.



2.Apresentação:
 O Instituto Misturaí é uma Organização da 
Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, com 
sede na cidade de Po�o Alegre, Rio Grande do 
Sul. Nossas ações começaram em abril de 2018 
com atividades pontuais. Em 10 de abril de 2019, 
nos institucionalizamos oficialmente. No mesmo 
ano, organizamos nossa sede social na Vila 
Planetário. Antes de ser alterado para Instituto 
Misturaí, nosso nome era Instituto Caatibatan, 
com ações ligadas principalmente às questões 
de sustentabilidade.



3.Nossa história:

Abril de 2018
surge como um coletivo de 
pessoas com o propósito de 
promover a mistura de mundos 
para a construção de uma 
sociedade mais justa. 

Abril de 2019
Instalação da sede 
na Vila Planetário
Virada Sustentável Po�o 
Alegre na comunidade.

Março 2020
início da pandemia e 
do Amparaí, projeto de 
assistência social que 
deu visibilidade à ONG.

Maio de 2021
 início da construção do 
novo prédio da 
Associação Chácara do 
Primeiro, no bairro 
Aparício Borges. 

Junho 2020
Reforma da Associação 
Vitória da Ilha do Pavão, 
no bairro Arquipélago.

Dezembro 2021
reforma do Espaço 
Costuraí na Vila 
Planetário.

Novembro 2021
organização e reforma das salas 
na Casa D, em parceria com a 
PMPA, na Vila Planetário;Outubro 

2021
ínicio do 
Regeneraí



4.Objetivos:
 Furar bolhas e desenvolver projetos através 
da integração de diferentes culturas, setores, 
classes sociais e educacionais para transformar o 
mundo e celebrar essa mistura.

 A�icular/misturar diferentes redes e 
instituições (setores público, privado, terceiro 
setor e indivíduos autônomos da sociedade civil) 
com o objetivo de desenvolver projetos sociais 
sustentáveis.

 Promover ações de capacitação e 
desenvolvimento sustentável para públicos 
vulneráveis e desfavorecidos socialmente.



4.Missão:

4.Valores:

 “Misturar distintos grupos da sociedade civil 
que pouco dialogam (em especial, as diferentes 
classes sociais, mas também, por exemplo, a 
comunidade LGBTQIA+ e grupos religiosos) com o 
objetivo de promover o desenvolvimento de 
todos, principalmente dos menos favorecidos.”

 Diálogo, união, solidariedade, direitos 
humanos, integração, acolhimento, diversidade, 
sustentabilidade.  



5.Dados institucionais:

Razão Social: Instituto Misturaí
CNPJ: 09.154.647/000142
E-mail: misturaipoa@gmail.com

Diretoria:
Diretora geral: Mara Luisa Freitas Nunes
Vice-diretora geral: Adriana Linhares 
Queiroz
Tesoureira: Carolina Tomaz
Conselho Fiscal: Evenisse Mendes, Fabiano 
Couto e Almir Freitas.



6. 
Misturaí e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis

 A Misturaí, dentro dos seus projetos, busca se relacionar 
com os  Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
A ONU (Organização das Nações Unidas) fez esse chamado 
global para erradicar a pobreza, a fome e promover a 
sustentabilidade no mundo. As metas propostas pretendem 
garantir que todas as pessoas e o meio ambiente tenham 
paz, saúde e prosperidade.



6. 
Misturaí e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis

 Na sequência, são apresentadas os ODSs 
que se relacionam aos projetos e aos eixos 
de atuação da Misturaí (eixos: educação, 
espo�e, cultura, sustentabilidade, 
empreendedorismo e geração de renda, 
saúde e assistência social). 
Após, estão os projetos executados em 
2021, orientados pelos eixos de atuação da 
ONG e relacionados aos ODSs.  



7. Projetos 
Misturaí 

2021



O que é:
Frente de trabalho contra a fome e o desabastecimento 
em tempos de coronavírus. Projeto de assistência social. 
Fazemos distribuição de refeições, cestas básicas, 
máscaras de proteção, álcool gel, cobe�ores, agasalhos, 
kit higiene. 

Objetivo:
Atenuar os efeitos da fome e do desabastecimento das 
populações em situação de vulnerabilidade social de 
Po�o Alegre, especialmente no período de pandemia, 
contribuindo para a segurança alimentar desses grupos e 
garantindo acesso a itens básicos para o dia a dia.

Público-alvo: 
População em situação de rua nos bairros centrais de Po�o 
Alegre (RS);Moradores do aluguel social;
Diferentes comunidades vulneráveis de Po�o Alegre: Beco 
do Guará, Chácara do Primeiro, Ilha do Pavão, Recanto da 
Alegria, Vila Planetário, projeto MAIS, Projeto Su�ar.



Impacto e resultados 
alcançados em 2021

No ano de 2021 foram atendidas mais 
de 10 mil pessoas nas diversas 
comunidades alvo, por meio da 
distribuição de:

64.731
 quentinhas

23.036
cafés

3.057 cestas
básicas

2.278
cobe�ores

16.690
agasalhos

194
kits alimentos

841
kits higiêne

Coordenadores: Carolaine Vargas e Alessandra Dahmer
Coordenação dos Cozinheires:  Luciana França, Elisa Oliveira, 
Magda François, Ana Júlia Wulfing | Logística: Maria Rita 
Horn, Maieron Soares, Geovanne Brandão, Carolina Rippel, 
Rayamma Maria  | Voluntáries: 130 - cozinheires em casa                        
57 - motoristes | Diversos apoiadores.



O que é:
Projeto que visa o aprendizado, empoderamento e 
geração de renda, através de oficinas de costura.

Público-alvo:
Pessoas das comunidades periféricas onde 
atuamos.

Objetivo:
Capacitar pessoas através de um novo ofício, 
mostrar o potencial de reaproveitamento de 
tecidos e outros materiais para produção criativa 
de peças e promover o empreendedorismo para 
geração de renda para pessoas de comunidades 
mais vulneráveis. O projeto também visa resgatar e 
manter vivas técnicas a�esanais.

Impacto e resultados alcançados em 2021
Aluguel e reforma da sala do projeto Costuraí, em 
espaço independente da sede e patrocinado pela 
Ugeirm e Tecnova para início do projeto na Vila 
Planetário em 2022

Coordenadora: Mari Falcão



O que é: 
Produção de pizzas congeladas para café de Po�o 
Alegre, situado no bairro Bom Fim.

Público-alvo:
Mulheres da Vila Planetário.

Objetivo: 
Inspirar as mulheres da Vila Planetário a serem 
empreendedoras e gerarem sua própria renda. Além de 
capacitar sobre todo o processo: criação dos pratos, 
confecção de ficha técnica, busca por fornecedores, 
precificação dos produtos, divulgação e venda dos 
mesmos.

Impacto e resultados alcançados em 2020: 
4 pessoas da Vila Planetário trabalharam no projeto; 2 
voluntáries da Misturaí; 113 pizzas congeladas 
produzidas.

Coordenadoras: Glaucy Baldez, Katiúscia Freitas, Bianca 
Nunes, Kamila Santos

Voluntáries: Maieron Soares, Simone O�o



ESTRUTURAÍ
O que é: 
O Estruturaí é um projeto que acontece em 
parceria com comunidades vulneráveis da cidade 
de Po�o Alegre. Em diálogo com as lideranças, 
atuamos para construir espaços comunitários com 
o objetivo de fo�alecer esses territórios, 
empoderar essas comunidades e trazer voz e 
ações para o benefício das populações que ali 
vivem. 
Público-alvo:
População que vive nas comunidades vulneráveis 

Objetivo: 
Empoderar diferentes comunidades vulneráveis a 
pa�ir do estabelecimento do diálogo e construção 
conjunta de projetos entre voluntários, lideranças e 
população desses territórios. Criar espaços 
comunitários para ações e projetos que tragam 
benefícios para a população local, principalmente 
no eixo de educação e geração de emprego e 
renda. Promover conexões e parcerias entre as 
comunidades e as instituições e organizações



Impacto e resultados alcançados em 2021
 
Chácara do Primeiro: construção (em andamento) 
da Associação de Moradores.
 
Vila Planetário: reforma do espaço do Costuraí, 
reforma das salas da Casa D (Gurizadaí e Centro 
Tecnológico), estruturação da sala de insumos da 
ong. 

Ilha do Pavão: pintura da fachada da Associação 
de Moradores, instalação de 12 caixas d'água (11 
mil litros), utensílios de padaria industrial (forno e 
amassadeira),  contribuição para abe�ura da 
associação de moradores e reforma do espaço. 
Foram feitas trocas dos telhados, forros, vidros, 
pa�e elétrica, etc.

Em 2021, a Misturaí atuou, além da Vila Planetário, 
em comunidades e projetos: Beco do Guará, 
Chácara do Primeiro, Ilha do Pavão, Projeto MAIS, 
Projeto Su�ar, Associação da Pedreira, Estiva, 
Recanto da Alegria. 

Coordenador: Luciano Sito



O que é: 
O Gurizadaí atende as crianças da Vila Planetária 
com reforço escolar, oficinas de musicalização; 
dança; sustentabilidade; saúde; 

Público-alvo:
Crianças de 6 a 15 anos da Vila Planetário

Objetivo: 
Promover atividades ligadas à educação, 
recreação, cultura, sustentabilidade e cuidado 
durante o contraturno das crianças da Vila 
Planetário. Oferecer alimentação saudável para 
essas crianças, fundamental para seus 
desenvolvimentos. 



Impacto e resultados alcançados em 2021:

-37 crianças fizeram reforço escolar / 368 horas aula;
-18 crianças nas oficinas de música (sopro, violão, 
contra-baixo e percussão) / 165 horas aula; 
-14 dança / 46 horas aula;
-37 escolinha de futebol / 42 horas aula;
-16 passeios realizados;
-3 ações voltadas à saúde com Médicos do Mundo, UBS 
Santa Ma�a

Coordenadora: Tatiana Linhares 

Voluntáries: Cátia Chagas, Emilie Boeira, Pietra 
Strassburger, Carla Machado, Patrícia de Paula, Renata 
Vaz, Lucas Koehler, Marlon Arenhardt, Letícia Zinn, 
Caroline Marques

Oficineires: Gabriel Luzzi, Lívia Haeser, Alexsandra 
Amaral, Júlia Pezzi, Rodrigo Moraes, Paulinho Areal da 
Baronesa.

Monitores da escolinha de Futebol: Bianca Nunes e 
Marcos Maciel.



MUSEU SOB
AS ESTRELAS

O que é: 
Revitalização da Vila Planetário, criação de um 
museu a céu abe�o com obras de a�istas de rua.

Público-alvo:
Diretamente, os moradores da Vila Planetário e 
vizinhança. Mais genericamente, toda a 
população po�o-alegrense, em especial, os 
apreciadores de a�e.

Objetivo: 
O Museu Sob as Estrelas tem cinco objetivos 
principais: (i) valorizar a�istas de rua locais; (ii) 
criar um inovador espaço de lazer na cidade de 
Po�o Alegre, um museu a céu abe�o que promova 
um encontro de públicos que não costumam 
conviver; (iii) iniciar o processo de revitalização da 
Vila Planetário; (iv) criar um local que favoreça o 
empreendedorismo de pessoas em situação de 
vulnerabilidade; (v) resgatar a história dos 30 anos 
da nova Vila Planetário. 



Impacto e resultados 
alcançados em 2021:

- 7 muros pintados
- 13 a�istas envolvidos (Marcelo Pax, Felipe Reis, 
Vitor Stang, Shap, Skilo, Júnior Asnoum, Stand, 
Alexandre Soul Chamb, Eduardo Guspe, Busi, 
Rodrigo Leoni, Sirc). 

Coordenadora: Adriana Linhares e Simone O�o

Voluntáries: Luciano Anezi, Guilherme 
Brandalise, Eduardo Guspe, Alexandre Soul 
Chamb, Felipe Reis, João De Los Santos, Pedro 



O que é: 
Venda de móveis, livros, eletrodomésticos e 
louças que foram doados para a instituição.  

Público-alvo: 
Voluntários da Misturaí e moradores da Vila 
Planetário.

Objetivo:
Gerar receita para a Misturaí e para as pessoas 
que trabalham no projeto.

Impacto e resultados alcançados em 2021:
158 vendas realizadas 
Valor arrecadado 27.326,00

Coordenador: Rogério Ribeiro da Silva

DESA
PEGAÍ



Brechó
M I S T U R A Í

O que é:
Projeto que recebe doações de roupas, sapatos 
e acessórios para serem vendidos e reve�idos 
para os custos dos mesmos e outros custos do 

Público-alvo:
Comunidade da Vila Planetário, voluntáries e 
público em geral

Objetivo:
Incentivar a economia sustentável, por meio de 
uma cadeia de recebimento de doações de 
roupas, triagem e encaminhamento para 
população vulnerável, além da venda de um 
percentual de peças visando arrecadar fundos 
para a instituição.



O que é: 
A Regeneraí é o braço de regeneração e 
sustentabilidade da ONG Misturaí. 

Público-alvo:
Moradores das comunidades Vila Planetário, Ilha 
do Pavão e Chácara do Primeiro

Objetivo: 
Por meio de quatro frentes de atuação, buscamos 
desenvolver laboratórios de práticas, criando e 
aplicando ideias nos territórios para multiplicá-las 
para outras comunidades, colaborando para 
cidades sustentáveis, resilientes e inclusivas.



Impacto e resultados alcançados em 2021:

Criação da ho�a na Casa D e na Ilha do Pavão;
Início da separação de resíduos na sede da ONG;
Oficina de uso Integral dos alimentos;
Oficina Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável para Gurizadaí; 
Oficina Ho�as para Gurizadaí;
Oficina Separação de Resíduos;
Oficina de Sabão com Óleo de Cozinha
Oficina de Ho�a na Virada Sustentável;
Oficina de Ecobags na Virada Sustentável;
Passeio com Gurizadaí na Quinta da Estância;
Coleta de óleo de cozinha usado na ONG em 
parceria com COPSUL;
Parceria com Terraw Embalagens para quentinhas 
da campanha Sonho de Natal.

Coordenadora: Luana Fuentefria

Voluntáries: Bruna Aosani; Jéssica Rodrigues; 
Bruna Corati; Márcia Renner; Paola Kuele; Quitéria 
Oliveira; Aline Bohn; Ana Helebrand; Cauê Zinn; 
Caroliny Cardias; Larissa Dua�e; Natália 
Bernardes; Jade Grawer; Isadora Quintana; 
Evenisse Mendes; Neusa Machado



Impacto e resultados alcançados em 2021:

Pa�icipação em 9 feiras na cidade de Po�o Alegre;
547 peças de roupas/sapatos/acessórios vendidos;
1.420 peças triadas; 11.835 peças doadas;
Aluguel e organização da sala do Brechó Misturaí,
 no prédio da sede da OSC.

Coordenadora: Katiúscia Freitas

Voluntáries: Bianca Magalhães; Carolina Tomaz; 
Magnus Bernardes; Priscila Noronha; André Spencer  



8. Campanhas 
realizadas



O que é: 
Venda de quentinhas solidárias para arrecadar o 
valor do aluguel da sede para o ano de 2022.

Público-alvo:
Pessoas em situação de rua e moradores das 
comunidades e projetos: Beco do Guará, Chácara 
do Primeiro, Projeto Mais e Projeto Su�ar.

Objetivo:
Além de arrecadar o valor do aluguel, a proposta 
era espalhar a missão de Natal da Misturaí que é 
não faltar comida e nem sonhos para 2022.

Impacto e resultados alcançados 2021:
Receita para pagar 9 meses do aluguel de 2022 da 
sede da Misturaí; Divulgação social da Misturaí;
1.261 quentinhas doadas.



O que é: 
Venda de quentinhas solidárias para arrecadar o 
valor do aluguel da sede para o ano de 2022.

Público-alvo:
Pessoas em situação de rua e moradores das 
comunidades e projetos: Beco do Guará, Chácara 
do Primeiro, Projeto Mais e Projeto Su�ar.

Objetivo:
Além de arrecadar o valor do aluguel, a proposta 
era espalhar a missão de Natal da Misturaí que é 
não faltar comida e nem sonhos para 2022.

Impacto e resultados alcançados 2021:
Receita para pagar 9 meses do aluguel de 2022 da 
sede da Misturaí; Divulgação social da Misturaí;
1.261 quentinhas doadas.

A
S

S
O

C
I A

Ç Ã O  D E  M O R A D O R E S

O que é: 
Arrecadação para compra de caixas d’água para Ilha 
do Pavão.

Público-alvo:
Moradores da comunidade.

Objetivo: 
Abastecer de água os moradores da Ilha do Pavão 
que sofrem da falta da mesma por mais de 3 meses.

Impacto e resultados alcançados 2021:
Compra e instalação de 12 caixas d’água de 12 mil 
litros; Acesso à água potável para 130 famílias; 
Chamar a atenção das autoridades públicas para um 
problema crônico que a comunidade  enfrentava há 
anos;  “Recebimento” de água através de caminhão 
pipa após a instalação das caixas.



COBERTORES

O que é:
Arrecadação de verba para compra de 
cobe�ores no frio intenso que tivemos em Po�o 
Alegre no inverno de 2021.

Público-alvo:
Pessoas em situação de rua e moradores das 
comunidades e projetos: Beco do Guará, 
Chácara do Primeiro, Recanto da Alegria, 

Impacto e resultados alcançados 2021:
Compra  2.600 cobe�ores; Distribuição de 
1.600 cobe�ores para pessoas em situação 
de rua na sede e entorno; Doação de 1.000 
cobe�ores nas comunidades Beco do Guará, 
Chácara do Primeiro, Recanto da Alegria, 
Ilha do Pavão e Projeto Su�ar .



9. Editais



O que é:
Edital vencedor em dezembro de 2020 com o projeto 
“Empreendaí - formação e geração de renda para 
comunidades periféricas”. 

Público-alvo:
Mulheres da comunidade da Ilha do Pavão.

Objetivo:
Promover a formação e o desenvolvimento da população 
por meio de oficinas e apoio técnico, contribuindo para a 
geração de renda e autonomia das famílias da Ilha do 
Pavão frente às necessidades socioeconômicas já 
existentes pela pandemia de Covid-19.

Impacto e resultados alcançados:
7 mulheres ce�ificadas na oficina de Construção Civil;
10 mulheres ce�ificadas na oficina de Costura;
10 mulheres ce�ificadas na oficina de Cozinha. 

Gestores do projeto: Simone O�o, Pedro Souza, 
Luciano Sito

Oficineiras:  Katiúscia Freitas, Jaqueline Silva (construção 
civil)  Mari Falcão, Camila Falcão (costura)  Simone O�o, 
Alex Correa (cozinha)



O que é: 
Edital vencedor em junho de 2021 com o projeto 
“Comunidades Mais Sustentáveis”.

Público-alvo: 
Moradores da Vila Planetário.

Objetivo:
Realizar uma série de oficinas pa�icipativas na 
Vila Planetário de modo a ouvir, capacitar e 
empoderar os moradores, as moradoras e crianças 
para que, no seu cotidiano, sejam protagonistas 
de transformações sustentáveis em suas 
comunidades. 

SICREDI



Impacto e resultados alcançados:

Oficina de ho�as, resíduos orgânicos e 
compostagem. Oficina de aproveitamento 
integral dos alimentos e alimentação saudável.
Oficina de educação ambiental para crianças, 
baseada na divulgação dos ODS com jogos 
personalizados - que incluem o logotipo do Sicredi 
observando o Manual de Uso de Marcas do Sicredi. 
Oficina para produzir sabão a pa�ir do óleo de 
cozinha usado. Oficina sobre separação e 
valorização de resíduos recicláveis e construção 
de residuários para as sedes comunitárias.
9 oficineiros. 

SICREDI



O que é: 
Edital vencedor em 2021 com o projeto Amparaí:  
frente de trabalho contra a fome e o 
desabastecimento em tempos de coronavírus.”

Público-alvo: 
População em situação de rua nos bairros centrais 
de Po�o Alegre - RS; Diferentes comunidades 
vulneráveis de Po�o Alegre: Vila Planetário,  
Santana; Ilha do Pavão; Quilombo dos Machado - 
Sarandi; Faixinha - Bom Jesus; Mato Sampaio - 
Bom Jesus; Beco do Guará - Zona Sul; 1 de 11 - 
Chácara do Primeiro - Aparício Borges; Recanto da 
Alegria - Vila Farrapos.

Objetivo:
mitigar os efeitos da fome e do desabastecimento 
das populações em situação de vulnerabilidade 
social de Po�o Alegre, especialmente no período 
de pandemia, contribuindo para a segurança 
alimentar desses grupos e garantindo acesso a 
itens básicos para o dia a dia.

CYRELLA



Impacto e resultados alcançados:

Impacto e resultados alcançados: 
71 mil quentinhas;  milhares de lanches; 4 mil 
cestas básicas; milhares de máscaras de 
proteção;  milhares de cobe�ores; milhares de 
agasalhos

Gestores do projeto:  Carolaine Vargas, 
Alessandra Dahmer, Luciana França, Elisa 
Oliveira, Magda François, Ana Júlia Wulfing, 
Maria Rita Horn, Maieron Soares, Geovanne 
Brandão, Carolina Rippel, Rayamma Maria



O que é: 
Empoderamento feminino para nutrir 
autoconfiança e coletividade. Realização 
de vivências com mulheres da Vila 
Planetário, com o objetivo de trabalhar o 
empoderamento feminino individual e 
coletivo, fo�alecendo e ressignificando o 
papel da mulher na sociedade.

Público-alvo: 
Mulheres da comunidade da Vila 
Planetário.

impacto e resultados alcançados:
15 mulheres pa�iciparam dos encontros e 
aprenderam sobre como replicar o papel 
da mulher na sociedade hoje.

Gestores do projeto: 
Fernanda Kalil, Katiuscia Freitas

Oficineiras: 
Barbara Sampaio e Pricila Toniolos 
(facilitadoras); Kamila Santos, Bianca 
Nunes,    Katiúscia Freitas, Fernanda Kalil 
(organizadoras).

 Voluntárie: Ana Júlia Possamai

Consulado 
americano



10. Ações
pontuais:

Preparação pro Encceja com professores voluntáries;

Vacinação do pessoal em situação de rua e da 
comunidade contra a Covid-19 com a Unidade de 
Saúde Santa Ma�a;

Oficinas de odontologia com UFRGS;

Aulas de inglês para os adultos da comunidade com 
professora voluntária;



11. Misturaí
nas Mídias



MIsturaí entrega 130 mil quentinhas para moradores de rua:
h�ps://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/mistu-

ra%C3%AD-entrega-130-mil-quentinhas-para-moradores-de-rua-1.581414

Misturaí oferece almoço para moradores de rua 
da Capital neste sábado

h�ps://www.coletiva.net/panorama/misturai-oferece-almoco-pa-
ra-moradores-de-rua-da-capital-neste-sabado-,390052.jhtml

MISTURAÍ fará almoço solidário para moradores de rua da 
capital neste sábado (20) em Po�o Alegre

h�p://www.consumidorrs.com.br/2013/inicial.php?case=2&idnot=61161

05/03 - Correio do Povo

19/03 - Coletiva.net

18/03 - Consumidor RS



Solidariedade contra a fome na pandemia: 
o exemplo da ONG Misturaí

h�ps://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/mistu-
ra%C3%AD-entrega-130-mil-quentinhas-para-moradores-de-rua-1.581414

Quer ajudar? Conheça iniciativas para doar alimentos
 para pessoas carentes

h�ps://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/04/07/-
quer-ajudar-conheca-iniciativas-para-doar-alimentos-para-pessoas-carentes-no-rs.ghtml

Misturaí quer mais distribuir quentinhas
h�ps://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empre-

sas_e_negocios/2021/03/785261-misturai-quer-mais-distribuir-quentinhas.html

29/03 - Jornal do Comércio

7/04 - G1

4/4 - Jornal do Comércio



Doações em queda e fome em alta: 
ONGs lutam para reavivar a solidariedade

h�ps://gauchazh.clicrbs.com.br/compo�amento/noti-
cia/2021/04/com-doacoes-em-queda-e-fome-em-alta-ongs-lutam-para-reavi

var-a-solidariedade-ckn9ihjg1007r016uvtjq629o.html

Misturaí apresenta campanha de arrecadação de 
alimentos e confecção de marmitas

h�ps://www.coletiva.net/panorama/misturai-apresenta-campanha-
-de-arrecadacao-de-alimentos-e-confeccao-de-marmitas,403609.jhtml

Misturaí promove vacinação da população de Po�o Alegre 
h�ps://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/coronavi-

rus/2021/06/799246-misturai-promove-vacinacao-da-populacao-de-po�o-alegre-nesta-qui
nta-feira.html

08/04 - GHZ

17/09 - Coletiva.net

29/06 - Jornal do Comércio



ONG Misturaí recebe prefeitura para definir
 futuro de área na Vila Planetário

h�ps://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/ong-mis-
tura%C3%AD-recebe-prefeitura-para-definir-futuro-de-%C3%A1rea-na-vila-pla

net%C3%A1rio-1.697110

 ONG busca espaço na Vila Planetário
h�ps://diariogaucho.clicrbs.com.br/amp/diariogaucho.clicrbs.-

com.br/rs/dia-a-dia/noticia/2021/09/ong-busca-espaco-na-vila-planetario-20673347.ht l

 ONG Misturaí solicita a prefeitura de POA espaço vago na 
Vila Planetário nesta quinta-feira

h�ps://www.coletiva.net/panorama/ong-misturai-solicita-a-pre-
feitura-de-poa-espaco-vago-em-predio-na-vila-planetario,404046.jhtml

26/09 - Correio do Povo

28/09 - Diário Gaúcho

27/09 - Coletiva.net



Projeto Médicos Veterinários de Rua do RS realiza cerca de 
cem atendimentos em sua primeira ação 

h�ps://gauchazh.clicrbs.com.br/po�o-alegre/noti-
cia/2021/10/projeto-medicos-veterinarios-de-rua-do-rs-realiza-cerca-de-cem-

atendimentos-em-sua-primeira-acao-ckvfrvpd4003z017fuacglt7u.html

 Albe�o Dal MOlin conta sobre nova obra que 
será lançada na Feira do Livro

h�ps://www.jornalvs.com.br/noticias/regiao/2021/11/07/alber-
to-dal-molin-filho-lanca-nova-obra.html

 Médicos veterinários de rua do RS realizam cerca de 
100 atendimentos no Estado

h�ps://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/23267/medicos-vete-
rinarios-de-rua-do-rs-realizam-cerca-de-100-atendimentos-no-estado

31/10 - Diário Gaúcho

08/11 - Jornal VS - Vale do Sinos

6/11 - Jornal de Uberaba/MG



 Uma lição de vida com uma
 caixa de bombons

h�ps://www.diariodecanoas.com.br/noticias/re-
giao/2021/11/08/uma-licao-de-vida-com-uma-caixa-de-bombons.html

  ONG de Po�o Alegre busca doações para conseguir 
entregar 1.680 quentinhas de Natal

h�ps://gauchazh.clicrbs.com.br/po�o-alegre/noti-
cia/2021/12/ong-de-po�o-alegre-busca-doacoes-para-conseguir-entregar-1-680-quentin

has-de-natal-ckx4k23dj000z016frurxge4f.html

Panetones com cobe�ura, cestas personalizadas 
e mais dicas para cu�ir o final de semana

h�ps://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/sara-bodowsky/noti-
cia/2021/12/panetones-com-cobe�ura-cestas-personalizadas-e-mais-dicas-para-cu�ir-o

-final-de-semana-ckx0r59wp00aa014cg7eo7fb7.html

08/11 - Diário de Canoas

13/12 - GZH

10/12 - Roteiro da Sara - GZH



SMC e Misturaí promovem festa de Natal
 para crianças da Vila Planetário

h�ps://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/smc-e-
-mistura%C3%AD-promovem-festa-de-natal-para-crian%C3%A7as-da-vila-plan

et%C3%A1rio-1.745131

Ideias Iluminadas
h�ps://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/ge2/ca-

pa/2021/12/824935-ideias-iluminadas.html

 A força de quem mantém negócios 
sociais ativos no Brasil

h�ps://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/ge2/noti-
cias/2021/12/823623-a-forca-de-quem-mantem-negocios-sociais-ativos-no-brasil.html

22/12 - Correio do Povo 

23/12 - Jornal do Comércio

Bom Dia Rio Grande - RBS TV 
h�ps://globoplay.globo.com/v/9989738/

28/10 - Bom Dia Rio Grande - RBS TV



12. Redes
SociaisResultados 

alcançados em 2021

10K
Chegamos a 10,2 mil 
seguidores no Instagram

3 mil cu�idas na
página do Facebook.

2.401

misturaipoa Relatório 2020 #misturai

misturaipoa 

Facebook

Instagram

Alcance da Página: 38.729
Visitas ao Pe�il: 4.360

Novas cu�idas: 632

Alcance da Página: 53.142
Visitas ao Pe�il: 37.365

Novas cu�idas: 4.572



Executiva: Pedro Souza (gestor 
Projetos); Luciano Sito (gestor 
Comunidades); Laura Shenkel e 

Bruna Porciúncula (gestoras 
Comunicação); Jorge Fabiano Cunha 
(gerente Financeiro) e Simone O�o 

(gestora Parcerias). 

Operacional: Evenisse Mendes; Tânia 
Marrone; Carina Ribeiro; Rogério Silva; 

Bianca Nunes; Katiúscia Freitas; Carolaine 
Vargas; Nilson Ribeiro; André Spencer; 

Marcos Maciel; Andressa Brzezinski; Analu 
dos Santos; Cátia Chagas; Vanessa Anezi;

Raquel Pires 

13.Equipe



Parceiros e
apoiadores

14.



15.Financeiro

 RECEITA
R$722.164,70

DESPESAS
R$670.934,10

 SALDO
R$51.230,60

ALUGUEL 2022
R$42.000

 SALDO 
LÍQUIDO

R$9.230,60

PROGRAMA TOTAL %

Administrativo

Voluntáriado

Comunidades

Amparaí

Costuraí

Educaí

Gurizadaí

Museu

Regeneraí

R$342.160,43

R$4.688,00

R$78.666,52

R$181.684,53

R$19.474,81

R$515,40

R$36.117,81

R$1.340,00

R$6.286,69 

51%

1%

12%

27%

3%

0%

5%

0%

1%



15.Financeiro

Administrativo 51%

Voluntáriado 1%

Comunidades 12%

Amparaí 27%

Costuraí 3%

Educaí 0% 

Museu 0%

Regeneraí 1%

Gurizadaí 5%



ADMINISTRATIVO

Folha de Pessoal R$30.500

Alimento - Carne

Chácara Primeiro R$20.142,17

Ilha do Pavão R$30.552,50

TOTAL COMUNIDADES R$50.697,67

R$41.194,22

Alimento - Outros R$64.377,14

Embalagens

TOTAL AMPARAÍ

R$32.5864,302

R$138.157,66

AMPARAÍ

COMUNIDADES

PROGRAMAS

Apoia-se R$175.985,82

Desapegaí R$20.896,47

Doação PF R$261.581,21

Doação PJ
Edital Empresa
Eventos/camp.
Moeda do Bem

R$46.242,50

R$22.294,48

R$174.745,10
R$20.419,12

TOTAL:R$722.164,70



EDITAIS RECEITA DESPESA SALDO

TOTAL R$46.784,48 R$43.918,72 R$2.865,76

Coca Cola -Ilha

Virada Sustentável

Cyrella Amparaí

Sicredi Regeneraí

Consulado Americ

R$24.990,00

R$800,00

R$12.000,00

R$4.494,00

R$4.500,00

R$23.557

R$800

R$10.827

R$4.234

R$4.500,00

R$1.433,05

-

R$1.172,71

R$260,00

-

Em 2021 a Misturaí passou a ser uma das OSCs beneficiadas pela Nota Fiscal Gaúcha. Um programa do Estado do 

Rio Grande do Sul que visa fomentar a cidadania fiscal, a concorrência leal e o aumento da arrecadação, por meio 

do estímulo à emissão de documentos fiscais pelas empresas e sua exigência por pa�e dos consumidores. Para 

saber mais acesse: h�ps://nfg.sefaz.rs.gov.br/Nfgs/Site/Inicio.aspx

O valor recebido em 2021 foi de R$ 1.325,85, de 181 apoiadores que cadastraram a Misturaí como uma das entida-

des beneficentes para receber o recurso, quando informam seus CPFs no momento de suas compras.


