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INTRODUÇÃO:

 O ano de 2020, assim como para o 
mundo todo, foi um ano atípico para a 
Misturaí. Fundada em abril de 2019, a 
Organização da Sociedade Civil (OSC) 
inaugurou sua sede no segundo semestre de 
2019 e estava começando a construir sua 
história. O final daquele ano, contudo, foi de 
muitas dificuldades financeiras, havendo 
inclusive o risco de que precisássemos 
fechar as po�as por falta de apoio.

 Contudo, com a criação do Amparaí, logo 
após o início da pandemia, nós renascemos e 
alcançamos um status de uma das principais 
OSCs de Po�o Alegre. Este acabou se 
tornando o principal projeto da instituição 
em 2020, tendo as pessoas em situação de 
rua e comunidades vulneráveis como 
principal público-alvo. Foram 119 mil 
quentinhas distribuídas em 10 meses e nove 
comunidades atendidas, além de milhares 
de cestas básicas, cobe�ores e roupas 
doadas. A ação envolveu mais de 300 
voluntários e diversas instituições parceiras.



 Neste relatório contaremos um pouco 
sobre 2020, sobre as pessoas que fizeram 
pa�e desta história, sobre os projetos que 
aconteceram na instituição e sobre os 
resultados alcançados. Uma história escrita 
a muitas mãos, dado que foram muitas 
pessoas, empresas e instituições que 
fizeram a Misturaí acontecer no ano 
passado.

 Fomos destaque nos noticiários, 
recebemos convites para pa�icipar de 
diversos eventos online impo�antes, e 
passamos a ter voz e visibilidade no cenário 
da cidade. Assim, levamos visibilidade às 
pessoas assistidas, cumprindo com nosso 
objetivo maior, de furar bolhas e misturar 
mundos. Foi um ano em que crescemos 
muito, amadurecemos. E tudo isso por conta 
da incansável dedicação de toda a equipe de 
voluntários e apoiadores que fizeram pa�e 
desse sonho de levar dignidade e apoio a 
quem, naqueles momentos extremos, mais 
precisava.



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. Começamos nossas 
ações em abril de 2018 com 
atividades pontuais. 
 Nossa institucionalização oficial 
aconteceu em 10 de abril de 2019, 
seguida da construção da nossa sede 
social na Vila Planetário, no mesmo 
ano. Antes de ser alterado para 
Instituto Misturaí, nosso nome era 
Instituto Caatibatan, com ações 
ligadas principalmente às questões 
de sustentabilidade.



NOSSA HISTÓRIA…



 Em abril de 2018, surgimos como um 
coletivo de pessoas com o propósito de 
promover a mistura de mundos para a 
construção de uma sociedade mais justa. No 
início, promovemos encontros para debater a 
problemática da falta de a�iculação, integração e 
inclusão entre diferentes grupos de pessoas, as 
chamadas “bolhas sociais”, e como fazer para furá-las.

 Neste sentido, a pa�ir de julho daquele ano, 
começamos uma fase de aproximação com algumas 
comunidades marginalizadas de Po�o Alegre, 
principalmente o Morro da Cruz e a Vila Planetário, levando 
para a periferia não só pessoas de diferentes classes sociais, 
mas também atividades e ações que raramente chegavam lá.
 Em pouco tempo, a Misturaí começou a ser reconhecida 
por outras instituições como uma organização que tinha 
entrada nas periferias e conseguia a�icular diferentes atores 
para promover encontros mais inclusivos e diversificados. 
Com esse reconhecimento e com a vontade de atingir maiores 
sonhos, fomos amadurecendo.

Em 2019, passamos a oficialmente fazer pa�e do ecossistema 
de Po�o Alegre, a fim de promover uma cidade socialmente 
mais inclusiva, justa, próspera e sustentável para todos 
que aqui habitam.

NOSSA HISTÓRIA…



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.



MISSÃO:

“Misturar distintos grupos da sociedade 
civil que pouco dialogam (em especial, as 
diferentes classes sociais, mas também, 

por exemplo, a comunidade LGBT e 
grupos religiosos) com o objetivo de 

promover o desenvolvimento de todos, 
principalmente dos menos favorecidos.”

Entre nossos valores estão: diálogo, 
união, solidariedade, direitos 

humanos, integração, acolhimento, 
diversidade, sustentabilidade.  



GESTORES:

 Em 17 de junho de 2020, uma nova 
gestão assumiu a Misturaí, formada 100% 
por mulheres (Mara Nunes, Adriana 
Queiroz e Thais Andrade), sendo a 
presidência exercida por duas mulheres - 
negras, mães, avós e moradoras da Vila 
Planetário, onde fica a nossa sede. Mara e 
Adriana, conhecidas como Tia Mara e 
Mana, foram eleitas por unanimidade 
pelo nosso conselho e por toda a equipe 
de voluntários. Assim, encerrou-se o ciclo 
da nossa 1a gestão, que teve Gabriel 
Goldmeier como presidente; Vânia Moller, 
como vice-presidente e Tomás Vier como 
tesoureiro.



Conheça mais sua história no TedxUnisinosSalon:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=K1NlwB4dhfA - 

 Mara iniciou na organização em 2018 
como voluntária, alcançou o posto de 
coordenadora em 2019, e em 2020, foi 

eleita Diretora-Geral da instituição. 
Ela possui experiência profissional como 
catadora de resíduos/materiais, babá e 

trabalhadora doméstica. 



 A Vice-Diretora Geral, Adriana, já foi 
presidenta do Clube de Mães Santa Terezinha, 

na Vila Planetário, quando a reciclagem era 
um dos carros-chefes da geração de renda na 
comunidade; e presidenta da Associação de 

Moradores da Vila Planetário.

A eleição dessas duas mulheres negras de 
periferia, com o supo�e de centenas de 
voluntários de diferentes classes sociais, 

profissões e lugares de Po�o Alegre, representa 
bem o objetivo da Misturaí de ser uma 

organização inclusiva e diversa.



Projetos Misturaí 
2020:

No ano de 2020 o projeto principal e de 
maior visibilidade da Misturaí foi o Amparaí. 
No entanto, junto com ele a OSC encampou 

diversos outros projetos que serão 
apresentados a seguir.



AMPARAÍ
eixo: Comunidades

O que é:
 Criado em março de 2020, o Amparaí se constitui em 
uma frente de trabalho contra a fome e o 
desabastecimento em tempos de coronavírus. Com mais 
de 300 voluntários envolvidos, o projeto contempla uma 
cadeia que vai desde a arrecadação de doações, 
passando pela preparação de quentinhas por cozinheiros, 
que cozinham em suas casas, até o recolhimento e 
entrega ao público-alvo por motoristas e equipes de 
apoio. Todos atuam de forma voluntária. 
Além do atendimento com refeições, o projeto 
contemplou no ano de 2020 a entrega de cestas básicas, 
máscaras de proteção, cobe�ores e agasalhos.



AMPARAÍ
eixo: Comunidades

Público-alvo: 
População em situação de rua nos bairros centrais 

de Po�o Alegre (RS);

Diferentes comunidades vulneráveis de Po�o Alegre:
Beco do Guará - Zona Sul; Chácara do Primeiro - Aparício 

Borges; Faixinha - Bom Jesus; Ilha do Pavão – Arquipélago;
Mato Sampaio - Bom Jesus; Quilombo dos Machado - 

Sarandi; Recanto da Alegria - Vila Farrapos; Tuca - 
Pa�enon; Vila Planetário – Santana.



AMPARAÍ
eixo: Comunidades

Objetivo:
 O Amparaí tem como 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.

10 mil pessoas
atendidas

119 mil
quentinhas

4 mil
lanches

7,8 mil
pães

1,5 mil cestas
básicas

500 
cobe�ores

+2mil
agasalhos

centenas
de máscaras



Eixo: Emprego e renda

O que é:
 Criado em 2019, o Costuraí busca o empoderamento 
das pa�icipantes pelo aprendizado e resgate de 
manualidades: costura, bordado, pintura e tear, e 
consequente geração de renda e empreendedorismo 
social. Nas produções criativas, são utilizados resíduos de 
outros processos e diversos materiais advindos da 
reciclagem de materiais, é prestado serviço de costura 
para outros segmentos, empresas e projetos. O projeto 
incentiva a reutilização de materiais por meio da 
confecção de necessaires a pa�ir de calças jeans usadas, 
customização de roupas com sobras de tecido, entre 
outras iniciativas circulares. São oferecidos cursos 
gratuitos de costura para a produção de diferentes 
a�igos. Além disso, as pessoas capacitadas, caso tenham 
interesse, podem continuar no projeto como 
colaboradoras e são remuneradas por isso.



Eixo: Emprego e renda

 Público-alvo:

 Pessoas das mais diversas realidades 
sociais interessadas em desenvolver suas 
potencialidades a�ísticas, empoderar-se pelo 
trabalho e compa�ilhar vivências em grupo.  
O Costuraí atua nas comunidades Vila 
Planetário e Chácara do Primeiro, e tem 
atuação indireta na comunidade Jardim 
Floresta (bairro Lami) e no bairro Sarandi, 
além da comunidade Beco dos Cunha, de 
Viamão (RS).



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 2020:
Pa�icipação na I edição do Galeto & Bazarchó, na Chácara do 
Primeiro; Parcerias para produção com as empresas Bossa 
Gastronomia, ReVeste Design e Cozinha da Rô, entre outras.
Ateliês completamente montados, com insumos e 
equipamentos, em funcionamento na Vila Planetário e 
Chácara do Primeiro.

30 costureiras
treinadas

05 comunidades
beneficiadas

produção
de  +5.000
máscaras

pa�icipação
em feiras

de a�esanato

Eixo: Emprego e renda



DESCONGELAÍ
eixo: Emprego e Renda

O que é:
 O Descongelaí busca capacitar, principalmente, 
mulheres, ensinando a produzir e vender comida 
congelada. O projeto foi feito em parceria com a Cozinha 
de Afrodite, que é especializada em comida congelada. 
Ele aconteceu durante 3 meses na cozinha da Vila 
Planetário, às terças-feiras. Por ser um projeto 
autossustentável, pa�e da receita com a venda dos 
produtos era destinada à ONG. Assim, além de capacitar 
e gerar renda para as mulheres da Vila Planetário, foi uma 
fonte de recurso para a Misturaí.  

Público-alvo:
Mulheres da Vila Planetário.



Objetivo: 
 O Descongelaí teve como 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: 
 

2 pessoas da
 Vila Planetário
 trabalharam 

no projeto

2 voluntárias 
da Misturaí

118 congelados 
produzidos

(pizzas, escondidinhos, 
risotos e feijoadas)

DESCONGELAÍ
eixo: Emprego e Renda



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. 
Em 2020, a Misturaí atuou, além da Vila Planetário, em 
outras oito comunidades: Beco do Guará, Chácara do 
Primeiro, Faixinha, Ilha do Pavão, Mato Sampaio, 
Quilombo dos Machado, Recanto da Alegria, Tuca. 
Construímos e/ou equipamos 5 cozinhas e 1 espaço 
comunitário. Com essas parcerias, expandimos nossa 
atuação pela cidade e levamos projetos como Amparaí, 
Descongelaí, Padocaí e Costuraí para outras 
comunidades; além de ações para as crianças. Tais 
projetos atuam nas áreas da educação e geração de 
renda, com a finalidade de promover o fo�alecimento e 
autonomia dessas comunidades, saindo da ve�ente do 
assistencialismo para o empoderamento.

ESTRUTURAÍ
eixo: Comunidades

Público-alvo:
 População que vive nas comunidades vulneráveis 
de Po�o Alegre.



ESTRUTURAÍ
eixo: Comunidades

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 2020:
Beco do Guará: doação de geladeiras (2), fogões industriais (2), 
panelas industriais, utensílios de cozinha, botijões de gás, cestas 
básicas e insumos. 

Chácara do Primeiro: doação de panelas industriais e insumos. 
Além da elaboração do projeto estrutural e arquitetônico da 
futura sede da associação de moradores da comunidade.

Quilombo dos Machado: fornecimento de material de 
construção, insumos e utensílios de cozinha.

Ilha do Pavão: contribuição para abe�ura da associação de 
moradores e reforma do espaço. Foram feitas trocas dos 
telhados, forros, vidros, pa�e elétrica, etc.



O que é:
 O Gurizadaí atende as crianças da Vila Planetária 
entre 6 e 15 anos. Por conta da pandemia, as atividades 
programadas para 2020 ocorreram durante apenas 3 
semanas, e depois foram canceladas. Nesse período, 
foram servidos café da manhã e lanche da tarde 3 dias da 
semana, onde compareciam uma média de 24 crianças ao 
dia. Além disso, toda qua�a-feira acontecia a oficina de 
percussão com a mestra Alê Amaral, onde as crianças 
aprendiam a tocar diferentes instrumentos de percussão. 
Neste período também ficou pronta a biblioteca, 
montada a pa�ir da doação de livros. 

eixo: Educação



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

eixo: Educação

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

24 crianças 
frequentaram

os cafés da manhã
e lanches da OSC

Impacto e resultados alcançados em 2020: 
 

24 crianças 
frequentaram

 os cafés da manhã
 e lanches da OSC

+100 livros 
e gibis doados

para a biblioteca 
da Misturaí

15 crianças 
fizeram oficina 

de percussão



MUSEU SOB AS ESTRELAS
eixo: Comunidades

O que é:
 Museu sob as estrelas é um projeto de revitalização 
da Vila Planetário, que visa a criação de um museu a céu 
abe�o com obras de a�istas de rua. Ele propõe levar um 
espaço de a�e permanente a esta comunidade 
vulnerável de Po�o Alegre. A criação de tal museu a céu 
abe�o na comunidade, busca juntar em um mesmo 
espaço a�istas de rua (em especial grafiteiros) com a 
intenção de dar às suas obras também um status de a�e 
que merece ser catalogada, apreciada com vagar e 
acolhida. Além disso, a criação do museu pa�e de um 
amplo plano de aumento da autoestima e de apoio à 
subsistência dos moradores da Vila Planetário (e outras 
comunidades). Ademais, a mudança estética de um 
ambiente de convívio dos moradores desencadeará uma 
reorganização dos espaços de reciclagem, a reforma da 
praça e a criação de um ambiente de estímulo à 
implementação de uma feira de a�esanato local. Assim, 
tal revitalização será fundamental para uma mudança de 
olhar interno e externo para a comunidade.



MUSEU SOB AS ESTRELAS
eixo: Comunidades

 O projeto ganhou um edital do Sicredi, onde pa�e 
do recurso foi utilizado para comprar materiais para 
pintura e outra para pagar alguns a�istas - outros 
atuaram de forma voluntária. O projeto conta ainda com 
parceria de diversas instituições. Entre as instituições e 
a�istas estão: Bero Arquitetura, Engenheiros sem 
Fronteira, Hubi�at, Eduardo Angel, Eduardo Guspe, 
Felipe Reis, Leonardo Posenato, Mulheres em 
Construção, Shamá A�e de rua, Silvia Sil, Soul Chamb, 
Ubiratan Bira Mosaicos Tampinhas.      

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 quatro 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. 
. 

MUSEU SOB AS ESTRELAS
eixo: Comunidades

Impacto e resultados alcançados em 2020: 
 

6 muros
pintados

9 a�istas
envolvidos



O que é:
 A Padocaí visou trabalhar na produção de produtos 
de confeitaria e padaria, produzindo pães caseiros, pães 
recheados, cucas, sonhos, empanadas, etc. Buscou 
ensinar às pessoas envolvidas receitas de padaria e como 
ser empreendedor, gerando emprego e renda para 
moradores da Vila Planetário. O projeto foi 
autossustentável, e gerou receita para a OSC pela venda 
dos seus produtos. Ele funcionou durante cinco meses na 
cozinha da sede, durante as segundas-feiras. 

Público-alvo:
Voluntários da Misturaí, moradores da Vila 

Planetário e público em geral.

eixo: Emprego e Renda



Impacto e resultados alcançados em 2020: 
 

Objetivo:
 O projeto visou gerar receita para a Misturaí e para as 
pessoas que trabalhavam no projeto, bem como 
capacitar e estimular a geração de renda das pessoas 
envolvidas com o projeto.

eixo: Emprego e Renda

5 pessoas da
 Vila Planetário
 trabalharam 

no projeto

2 voluntárias 
da Misturaí

+500 doces
e salgados
de padaria

e confeitaria



O que é:
 O Planetário + Sustentável (P+S) faz pa�e do 
Regeneraí, um eixo da Misturaí ligado ao tema da 
sustentabilidade. Em julho de 2020, estabelecemos uma 
série de projetos para tornar a Vila Planetário mais 
resiliente e sustentável. Por ter sua sede social na Vila 
Planetário, essa comunidade foi escolhida para ser o 
piloto de uma proposta de desenvolvimento sustentável 
em comunidades mais vulneráveis de Po�o Alegre. O 
projeto visa transformar a Vila Planetário em um modelo 
de comunidade de baixo carbono, sustentável e 
resiliente, pela melhoria dos processos locais para a 
gestão dos resíduos, engajamento e educação ambiental, 
capacitação de mão de obra local e implantação de 
energias renováveis. 

Eixo: Sustentabilidade



Público-alvo:
Moradores e vizinhança da Vila Planetário.

Objetivo:
 Implementar um projeto piloto na Vila Planetário 
buscando transformá-la em um modelo de comunidade 
de baixo carbono, sustentável e resiliente, por meio da 
melhoria dos processos locais para a redução e 
valorização dos resíduos sólidos e energias renováveis, 
educação ambiental e outras iniciativas complementares 
que compõem uma estratégia de ação comunitária pelo 
clima. 

Eixo: Sustentabilidade

 O projeto envolve diversos parceiros e voluntários, como 
Copsul, Engenheiros sem Fronteiras, Eccaplan, Green 
Thinking, Hubi�at, Linha Impacto Social, Minhoca Urbana, 
Nuvem Engenharia Ambiental, S.E.I.A., Tampa� e Trashin.     
Em 2020 aconteceram três ações dentro do P+S. Em 
outubro, durante a Semana Lixo Zero de Po�o Alegre foi 
lançada a página do Instagram - @Planetáriomaissustentável 
- com enfoque em educação para a sustentabilidade e o 
projeto de coleta de óleo de cozinha pela Copsul, que 
conscientiza a população local sobre o desca�e correto do 
óleo de cozinha e possibilidade de geração de renda através 
do mesmo; e o planejamento da Ho�a da Boa Vizinhança, de 
construção de uma ho�a comunitária, junto com os 
moradores na Vila Planetário.



Impacto e resultados alcançados em 2020: 
 

Eixo: Sustentabilidade

 Coleta de óleo de cozinha para reciclagem: 100 L de 
óleo de cozinha usados retirados de circulação e desca�ado 
de forma correta;
Conscientização dos moradores da Vila Planetário sobre a 
impo�ância dos três pilares da sustentabilidade: econômico, 
social e ambiental;
 Ho�a da Boa Vizinhança: mobilização e engajamento 
dos moradores da Vila Planetário e ruas vizinhas para 
construção e planejamento coletivo da ho�a comunitária. 
Pré-autorização da prefeitura de Po�o Alegre para uso do 
espaço na praça junto à Av. Ipiranga para a ho�a;
Oficina de compostagem com as mulheres da cozinha da 
Misturaí;
 Escrevemos um projeto e submetemos ao edital do 
ICLEI e Google reunindo as temáticas: Plano de Gestão de 
Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE): ferramentas de 
monitoramento, quantificação, ações de mitigação e 
replicabilidade; Programa Reciclando a Reciclagem 
(Resíduos Recicláveis, Resíduos Compostáveis, Ho�a e 
Cisterna); Coleta de Óleo Vegetal Usado; Aproveitamento 
Integral de Alimentos e Economia Circular; Programa de 
Comunicação e Educação Ambiental; Atividade de 
Engajamento Local; Instalação de Placas Fotovoltaicas na 
Vila Planetário e Espaço Misturaí - Físico e Vi�ual;

 



Lançamento da página: 
@Planetariomaissustentavel no 

Instagram

Eixo: Sustentabilidade



O que é:
 O projeto Sonho de Natal foi uma ação de 
arrecadação de dinheiro pelo Ticket solidário para 
compra de Quentinha de Natal - Almoço solidário. A 
campanha foi criada para atender o sonho da presidenta 
Mara Nunes de ter o dinheiro para pagar o aluguel do ano 
de 2021 da sede da Misturaí. As quentinhas tiveram o 
cardápio assinado pelo chef Fabrício Goula� e Cozinha 
de Afrodite, e foram produzidas na cozinha da Misturaí 
com o apoio de voluntáries. A ação resultou em R$ 24.963 
em doações feitas pela plataforma Sympla e de forma 
direta. 

Eixo: 
Comunidades 

Sonhos
deNatal

Misturaí

Capa Facebook da campanha.



O que é:
 Do total vendido, 100% dos compradores doaram 
seus tickets para as pessoas em situação de rua, o que 
criou uma potente corrente de amor e solidariedade. 
Alcançamos nossa meta em vendas de tickets, recebemos 
doações de insumos para produção das quentinhas, 
tivemos apoio de voluntários e colaboradores para a 
confecção da alimentação e provocamos a todos ligados 
a nós a seguir sonhando e a transformar sonhos em 
realidade.

 A Campanha Sonhos de Natal esteve presente em 
todas as redes sociais da Misturaí por 23 dias, 
estimulando a todos a contarem seus sonhos, a espalhar 
sonhos e transformar sonhos em realidade. Entre as 
ações tivemos: Festa dos Sonhos no Zoom, Marmita de 
Sonhos com influenciadores e imprensa na qual enviamos 
sonhos recheados a eles - o que gerou muitas 
divulgações para o projeto -, entre muitas outras 
iniciativas.

Eixo: 
Comunidades 

Sonhos
deNatal

Misturaí



Eixo: 
Comunidades 

Sonhos
deNatal

Misturaí

Objetivo:
 Além de arrecadar o valor do aluguel de 12 meses 
da sede da Misturaí, e garantir o funcionamento da 
OSC por mais um ano, a proposta era espalhar a 
missão de Natal da Misturaí que é não faltar comida e 
nem sonhos para 2021.

Público-alvo:
Voluntáries, apoiadores frequentes, apoiadores 

ocasionais e novos apoiadores. 

Impacto e resultados alcançados em 2020: 
 
 Receita para pagar o valor do aluguel de 2021 da 
sede da Misturaí, divulgação social da Misturaí e 568 
quentinhas doadas.



Eixo: 
Comunidades 

Sonhos
deNatal

Misturaí

 Abaixo o resumo financeiro da ação:

TICKET SOLIDÁRIO

R$45

TICKET SOLIDÁRIO

R$45

TICKET SOLIDÁRIOR$45



TESTAÍ
eixo: Saúde

O que é:
 O Testaí foi uma ação que aconteceu durante 11 
dias na Vila Planetário para a testagem em massa, 
para anticorpos do SARS-CoV-2. Foram cerca de 700 
testes rápidos. Além da população da Vila Planetário, 
foram também testados voluntários da ação e da 
Misturaí. Pessoas que apresentaram resultado 
positivo foram encaminhadas para o Sistema Único de 
Saúde, onde foi possível esclarecer dúvidas gerais de 
saúde e orientar a população quanto aos cuidados a 
serem tomados durante a pandemia. A divulgação 
trouxe pessoas da classe média em busca de 
testagem para a Vila Planetário, o que promoveu 
trocas entre a classe média e baixa e maior divulgação 
do trabalho das ONGs ligadas à ação.



TESTAÍ
eixo: Saúde

Impacto e resultados alcançados em 2020:

Encaminhamento dos resultados positivos para o 
Sistema Único de Saúde , esclarecimento de dúvidas 
gerais de saúde e orientação à população quanto aos 
cuidados que devem ser tomados durante a pandemia.

 
 

Público-alvo:
População em situação de vulnerabilidade social, 

população em situação de rua, voluntários das 
ONGs Misturaí e Médicos do Mundo.

Objetivo:
 Prestar assistência à população em situação de 
vulnerabilidade social de Po�o Alegre, realizando 
testagem em massa em comunidades assistidas pela 
ONG Misturaí durante a pandemia. 

+100 voluntáries 
envolvidos

700 testes 
rápidos para 
anticorpo do 
SARS-CoV-2 
em 11 dias 



O que é:
 Produzimos em 2020 o Antenas Viradas, dentro da 
programação da Virada Sustentável de Po�o Alegre. A 
Virada Sustentável é um movimento de mobilização para 
a sustentabilidade que organiza o maior festival sobre o 
tema no Brasil. O Antena Viradas foi responsável pela 
descentralização do evento em oito comunidades da 
cidade: Vila Planetário, Areal da Baronesa, Ilha do Pavão, 
Morro da Cruz, Bom Jesus, Beco do Guará, Chácara do 
Primeiro e Quilombo dos Machado, realizando uma 
oficina em cada. Essas atividades estavam relacionadas 
às temáticas de economia circular, mudanças climáticas, 
negritude e saúde, comida e bem-estar.

eixo: 
Sustentabilidade



 Os programas foram transmitidos pelo YouTube no 
canal da Virada Sustentável de Po�o Alegre e em 

parceria com a TVE-RS :

h�ps://www.youtube.com/watch?v=rKCb7fDzHlo 

eixo: 
Sustentabilidade

oficinas foram oferecidas por parceiros da Misturaí:

- Permacultura em Ação - Coletivo Mandaçaia.

- Tingimento natural e os impactos no ecossistema  
Anerose Perini.

- Roda de conversa sobre educação antirracista com as 
Empoderadas IG - Luciana Dornelles Ramos

- Roda de Conversa: Capoeira, origens, toques e 
Negritude - Mestre Mo�a

- Oficina de perna de pau - Alice Kasper

- Sobre(viver) mulher: a potência de “meter a colher” 
como prevenção a desigualdade de gênero 

 Luzia Danielli Ferreira

-Lugar de fala: oratória para mulheres 
 Apoena Socioambiental

-Trilha da Sustentabilidade (ODS) e Antropolixo 
 Apoena Socioambiental



Impacto e resultados alcançados em 2020:
Virada nas Antenas: Beco do Guará e Bom Jesus:  
h�ps://www.youtube.com/watch?v=Hf8I17IATV8

Virada nas Antenas: Quilombo dos Machado e Areal Baronesa  
h�ps://www.youtube.com/watch?v=z4L4G5h1SNk 

Virada nas Antenas: Vila Planetário e Morro da 
Cruzh�ps://www.youtube.com/watch?v=FSXv-nzNbB8

 
Virada nas Antenas: Ilha do Pavão 

e Chácara do Primeiro
h�ps://www.youtube.com/watch?v=5yyZv83_stc

8 oficinas em 8 comunidades vulneráveis 
de Po�o Alegre e 76 pa�icipantes

Público-alvo:
          Moradores das comunidades Areal da Baronesa, 
Beco do Guará, Bom Jesus, Chácara do Primeiro, Ilha 

do Pavão, Morro da Cruz, Quilombo dos Machado, 
Vila Planetário, e população que tem interesse na 

temática, já que foi também um evento online.

Objetivo:
 Levar a temática da sustentabilidade para 
comunidades mais periféricas e vulneráveis de Po�o 
Alegre, onde esse tipo de assunto e oficinas não 
acontecem.

eixo: 
Sustentabilidade



Misturaí nas mídias

Jornal do Almoço (22/4) 
h�ps://www.instagram.com/p/B_TOqotAJQ7/

Jornal do Almoço (9/06) 
h�ps://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noti-

cia/2020/06/09/ong-distribui-400-refeicoes-por-dia-para-pessoas-em-
situacao-de-rua-e-comunidades-de-po�o-alegre.ghtml

RBS Notícias (10/10) 
 h�ps://www.instagram.com/tv/CGK6DElglfm/



Misturaí nas mídias

 Zero Hora (15/04) 
 h�ps://gauchazh.clicrbs.com.br/coronavirus-

-servico/noti-

Zero Hora (28/06) 
 h�ps://www.instagram.com/p/CB-0E9Mge8T/



Misturaí nas mídias

Zero Hora (29/06) - (Misturaí é citada) 
h�ps://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/moda/noti-

cia/2020/06/co-
nheca-sete-marcas-gauchas-de-roupa-infantil-para-compra

r-online-ckby5k0lh0002016240n2ogq5.html

 Zero Hora (16/10) 
 h�ps://gauchazh.clicrbs.com.br/po�o-alegre/noti-

cia/2020/10/-
voluntarios-aplicam-teste-rapido-para-coronavirus-em-mor
adores-da-vila-planetario-ckgcll6t30008012tuz8zwng2.html

h�ps://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noti-
cia/2020/11/coca-cola-femsa-doa-r-50-mil-para-duas-ongs-ga

uchas-cki0egx9i002t014lwiccvz5p.html



Misturaí nas mídias

Zero Hora (29/06) - (Misturaí é citada) 
h�ps://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/moda/noti-

cia/2020/06/co-
nheca-sete-marcas-gauchas-de-roupa-infantil-para-compra

r-online-ckby5k0lh0002016240n2ogq5.html

Zero Hora (11/12) 
h�ps://gauchazh.clicrbs.com.br/fique-bem/noticia/2020/12/de-

zembro-solidario-saiba-como-ajudar-entidades-sociais-de-po�o-ale
gre-e-da-regiao-metropolitana-ckikylm�00cb019wi02oymcr.html



Misturaí nas mídias

 Bom dia, Rio Grande e G1 (07/12) 

Folha de S. Paulo (julho) 

h�ps://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noti-
cia/2020/12/07/ong-produz-quentinhas-de-natal-para-doar-a-
moradores-de-rua-e-financiar-aluguel-em-po�o-alegre.ghtml

h�ps://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/frio-no-sul-
-aumenta-vulnerabilidade-de-moradores-de-rua-e-periferias.shtml



Misturaí nas mídias

h�ps://www.projetodra�.com/com-a-pandemia-as-mascaras-cairam/
 Projeto Dra� – Com a pandemia, as máscaras caíram (Misturaí é citada) 

 Correio do Povo (12/10)
h�ps://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/festival-

-de-delivery-do-rio-grande-do-sul-termina-com-a%C3%A7%C3%A3o-s
olid%C3%A1ria-em-po�o-alegre-1.498593



Misturaí nas mídias

h�ps://www.ufrgs.br/jornal/moradora-da-vila-planetario-e-fi-
gura-central-em-ong-que-busca-minimizar-a-fome-entre-os-mais-carentes/ 

Jornal da UFRGS (16/04)

h�ps://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empre-
sas_e_negocios/2020/06/745401-comida-que-alimenta-o-coracao.html 

Jornal do Comércio (07/07) 
 Comida que alimenta o coração  

h�ps://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/galeria_de_ima-
gens/2020/08/752925-mcdonald-s-doa-100-mil-lanches-a-trabalhadores-d

a-linha-de-frente.html

Jornal do Comércio (agosto) - McDonald's já doou 100 
mil lanches a trabalhadores da linha de frente 

(Misturaí é citada)

hh�ps://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/galeria_de_ima-
gens/2020/10/760936-dia-das-criancas-na-vila-planetario-tem-muito-doce

-quentinhas-e-brincadeiras.html

Jornal do Comércio (13/10 - Dia das Crianças na Vila Pla-
netário tem muito doce, quentinhas e brincadeiras)



Misturaí nas mídias

h�ps://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/galeria_de_ima-
gens/2020/10/762221-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-recebem-100-

mil-quentinhas-da-ong-misturai.html

h�ps://soundcloud.com/radiogaucha/adriana-linhares-vice-pre-
sidente-da-ong-misturai-08122020

 Rádio Gaúcha (08/12)

h�ps://drive.google.com/file/d/1ihkSkZPobsz_gsemvS708R8-ZfAy-
Gb0X/view?usp=sharing

 Rádio BandNews FM e Rádio Bandeirantes (25/04) - 

h�ps://www.instagram.com/tv/CEKF_yNgsqU/?igshid=ogx5xywtcoxq

Band TV (21/08)



Misturaí nas mídias

h�ps://www.brasildefators.com.br/2020/03/25/solidariedade-em-
-tempos-de-pandemia-saiba-como-ajudar-quem-mais-precisa

Repo�agens da Virada nas Antenas 
 h�ps://www.youtube.com/watch?v=rKCb7fDzHlo

h�ps://www.brasildefators.com.br/2020/07/03/projeto-que-ja-
-distribuiu-40-mil-refeicoes-em-po�o-alegre-precisa-do-seu-apoio



Misturaí nas mídias

Renda Básica e Políticas Públicas 
Eduardo Suplicy, Tereza Campello 

e Adriana Queiroz

h�ps://www.youtube.com/watch?
v=u9nMdjAHE-8

Segurança alimentar, estoques e 
reajustes de preços dos alimentos 

Daniela Sandi, Edegar Pre�o, 
Guilherme Cassel, Mara Luisa 

Freitas Nunes e Paulo Niederle

h�ps://www.youtube.com/watch?
v=cq3yzvsx10M

Ca�a POA 2050 
Encontro com Candidatos à 
Prefeitura de Po�o Alegre

h�ps://www.youtube.com/watch?
v=JKJ6132rjfY 

 Misturaí e Posto Modelo

h�ps://www.instagram.com/tv/CBqs
BVSgPmk/?igshid=1dj7hdpe7ew72

LIVE

Live Sonhos de Natal

h�ps://www.instagram.com/tv/CIWp
EHnAmbx/?igshid=1qsgzw0k3m6wz

LIVE

Live com a Bate&Sopra 

h�ps://www.instagram.com/tv/CAd_
yA-giS_/?igshid=wre1wkjnto4a

LIVE



Misturaí nas mídias

Renda Básica e Políticas Públicas 
Eduardo Suplicy, Tereza Campello 

e Adriana Queiroz

h�ps://www.youtube.com/watch?
v=u9nMdjAHE-8

Segurança alimentar, estoques e 
reajustes de preços dos alimentos 

Daniela Sandi, Edegar Pre�o, 
Guilherme Cassel, Mara Luisa 

Freitas Nunes e Paulo Niederle

h�ps://www.youtube.com/watch?
v=cq3yzvsx10M

Ca�a POA 2050 
Encontro com Candidatos à 
Prefeitura de Po�o Alegre

h�ps://www.youtube.com/watch?
v=JKJ6132rjfY 

 Misturaí e Posto Modelo

h�ps://www.instagram.com/tv/CBqs
BVSgPmk/?igshid=1dj7hdpe7ew72

LIVE

Live Sonhos de Natal

h�ps://www.instagram.com/tv/CIWp
EHnAmbx/?igshid=1qsgzw0k3m6wz

LIVE

Live com a Bate&Sopra 

h�ps://www.instagram.com/tv/CAd_
yA-giS_/?igshid=wre1wkjnto4a

LIVE



Vídeos produzidos

Campanha Sonhos de Natal

h�ps://youtu.be/RdudvsQez6E

Campanha Sonhos de Natal

h�ps://youtu.be/RdudvsQez6E

Por que apoiar de forma contínua 

h�ps://youtu.be/TfXXGFm68qs

 Agradecimento aos apoiadores 

h�ps://youtu.be/fgVdZuhc4ss

1ª Taça Integração

h�ps://youtu.be/xl1ba8QsZc8

História da Misturaí - Fase 1: do 
início de 2018 até meados de 2019

h�ps://youtu.be/U260qcIdjtk

Vídeo sem edição – Os voluntários 
e o futuro da Misturaí  

h�ps://youtu.be/_LxapO56E3c

Apoia.se

h�ps://youtu.be/FobtNrxLFfo



Vídeos produzidos

Misturaí e EsF – Reformas das 
cozinhas comunitárias 1

h�ps://youtu.be/ge4SG68mg78

 Misturaí e EsF – Reformas das 
cozinhas comunitárias 2

h�ps://youtu.be/-98fIO1p3yA

 Festival Africanidades

h�ps://youtu.be/2AuyzAl-7JQ

Viver para contar 1

h�ps://youtu.be/DvSrMzealok

Viver para contar 2 - Festa Julina 

h�ps://youtu.be/kOcdQQB8sI0

Misturaí na mobilização contra o 
Corona Vírus

h�ps://youtu.be/RHOKURqRUPY

Mulheradaí 
Dia das Minas na Misturaí

h�ps://youtu.be/cpCoVrzRubQ

Misturaí - Mês do voluntariado 
Guerreiras da Vila

h�ps://youtu.be/bZjwQKYxTwM



Redes Sociais

Resultados 
alcançados em 2020

6K
Chegamos a 6 mil seguidores. 
Em 14 de abril tínhamos 1,4 mil 
seguidores, refletindo um
crescimento de 328%

No Facebook, iniciamos o ano 
com 867 cu�idas e terminamos 
com 2.401, um aumento de 176%.

2.401

misturaipoa Relatório 2020 #misturai

misturaipoa 



EQUIPE

Nada disso seria possível sem um time incrível de 
voluntários e a equipe interna que faz a Misturaí rodar. 
Somos muitos. Para essas pessoas, nosso mais sincero e 
carinhoso muito obrigada! Abaixo apresentamos esse 

time para vocês, pessoas de diferentes pa�es da cidade 
atuando com o mesmo objetivo: um mundo mais justo e 

inclusivo para todes.

Equipe Misturaí: 
Adriana Linhares Queiroz, Carina Meireles Ribeiro 
da Rosa, Carolaine Thamires Linhares Vargas, 
Evenisse Vargas Mendes, Mara Luisa Freitas Nunes, 
Nilson Robe�o Ribeiro dos Santos, Rogério Ribeiro 
da Silva, Tânia Maria Marrote Marques, Tatiane 
Linhares Queiroz

Voluntários envolvidos nos GTs: 
Gestão, Financeiro, Voluntariado, Captação de recurso:

Alison Michels, Bruna Marcelino, Carolina Tomaz, Elisa 
Casagrande, Fabiano Couto Corrêa, Fernanda Mendes, 
Gabriel Goldmeier, Gustavo Caspani, Jéssica Be�ochi, 
Jonas Lunardon, Jorge Fabiano, Laura Schenkel, 
Luciana França, Luciano Sito, Maieron Soares, Nicole 
Becker Po�ela, Pedro Bruxel, Pedro Sousa, Simone 
O�o, Susana Apollo, Tássia Fu�ado, Thaís Andrade, 
Tiago Fischer e Virgínia Caetano Baumhardt.



EQUIPE

Comunicação:
Almir Freitas, Analu Santos, Andressa Brzezinski, Cátia 
Chagas, Cristiano Souto, Elisa Casagrande, Emily Boeira, 
Evelyn Abs da Cruz, Gabriel Goldmeier, Gabriel 
Quevedo, Isadora Torrano, Jessica Be�ochi, Juliana 
Winge, Laura Schenkel, Laura Schirmer, Maria Elisa 
Ta�oni, Maria Júlia O�o, Tássia Fu�ado, Simone O�

Amparaí

Cozinheiros - Coordenação:  Fernanda Mendes, Luciana 
França, Maria Gabriela Andrio�i, Simone O�o, Thiago 
Fischer.

Costuraí:
Gabriel Goldmeier, Lisiane Largura, Lisiane Indali, Sônia 
Vasconcelos, Silvia Goldmeier, Susana Apollo. 

 Descongelaí:
Simone O�o e Thais Andrade 

Cozinheiros em casa, motoristas e apoiadores: Esse Grupo é igual coração de 
mãe: sempre tem lugar pra mais gente e foram tantos que não sobraria 
espaço nesse relatório para listarmos todos eles, mas todes são de extrema 
impo�ancia para a Misturaí, então colocamos em anexo no final desse 
relatório.



EQUIPE

Gurizadaí:
Adriana Linhares Queiroz, Ale Amaral, Carina Meireles 
Ribeiro da Rosa, Carolaine Thamires Linhares Vargas, 
Evenisse Vargas Mendes, Mara Luisa Freitas Nunes, 
Tânia Maria Marrote Marques, Tatiane Linhares Queiroz

Regeneraí:
Amauri, Bruno Steyer, Carolina Tomaz, Cássio, David, 
Chef Fabrício, Fernando Beltrame, Henrique Ri�er, 
Lucas Fontes, Luana Fuentefria, Lucas Silveira, Márcia 
Ferret Renner, Marcos Felipe Maule Bedin, Nicole 
Becker Po�ela, Virgínia Po�ela, Sergio Finger, Thiago 
Rodrigues Pedroso, Ubiratan Fernandes.

 Museu sob as estrelas:
 Gabriel Chiele, Gabriel Goldmeier, Gabriela Barreto, 
Jaqueline Silva, Katiuscia Rogério, Melina Monks, 
Michele (ESF), Rafaela Bono�o, Tais Paisagista Bira, 
Tássia Fu�ado 

Padocaí: 
Maieron, Luciano Anezi

 Estruturaí:
Elisa Casagrande, Fernanda Mendes, Jonas Lunardon, 
Luciano Sito, Thais Andrade, Thiago Fischer.



EQUIPE

Virada Sustentável:
Gabriel Goldemeier, Luciano Sito, Pedro Sousa, 
Simone O�o

Voluntários para ações pontuais: 
Gabriel Chiele, Gabriel Goldmeier, Gabriela Barreto, 
Jaqueline Silva, Katiuscia Rogério, Melina Monks, 
Michele (ESF), Rafaela Bono�o, Tais Paisagista Bira, 
Tássia Fu�ado 

- Testaí: 
Coordenação - Camila Timm Wood, Carolina Luedke de 
Oliveira Pinto, Bruna Santos da Rosa, Eron Del Negri, 
Enrico Emerim More�o, Felipe Pizzolo, Lafaye�e da 
Silva Waltermann, Matheus Lüdtke, Thiago Rodrigues 
Pedroso.

Sonho de Natal
Coordenação: Paulo Rogério de Souza e Laura Schenkel

Execução: Almir Freitas, Analu Santos, Andressa Brzezinski, 
Gabriel Quevedo, Laura Schenkel, Laura Schirmer, 
Simone O�o.



PARCEIROS E 
APOIADORES

Além de um time de voluntariados maravilhosos, diversas 
empresas e instituições também foram fundamentais 

para fazer a Misturaí em 2020. Parcerias que esperamos 
continuar contando em 2021 e nos próximos anos da OSC.

99Pop, Abrasel, Amada Massa, AMERGS, Anglo Pré-Vestibular, 
Apoia.se, Bate, Bate&Sopra, Beró Arquitetura, Bike Anjo Poa, Bom 
Princípio Alimentos, Bossa Gastronomia Brasileira, Cerveja 
Tropicana, Charrua Rugby, Chosen Cervejaria, Coca-Cola/FEMSA, 
Consulado do Grêmio, Copsul, Cruz Vermelha Brasileira – Rio 
Grande do Sul, Dado Bier, CID, Don Basílio, Eccaplan Consultoria 
em Desenvolvimento Sustentável, Ecosys e Eyxo, Engenheiros Sem 
Fronteiras, Equipe Pe�ect Run, Feira Agro-Ecológica do Bom Fim, 
Feira Eco Menino Deus, Feijão In Box, Festival A�e Salva, Festival 
Choref, Floricultura Amor in Box, Fourge (Sicredi), Global MED, 
Green Thinking Project, Ho�alícias, Hubi�at, Igreja Maronita, 
Instituto Lixo Zero Brasil, Instituto Wilfried Bion, Laura Vargas, 
Likso, Linha Impacto Social, Livia Nunes Tatoo, LS8 Consultoria de 
Imprensa, McDonalds, Médicos do Mundo, Meltdown Festa, Minha 
Po�o Alegre, Minhoca Urbana, Moa Cafeteria, Moeda do Bem, 
Morador de Rua Existe, Nuvem Engenharia e Meio Ambiente, ONG 
Mulheres em Construção, OkaLiving, Outro Bar, Panvel, PF das 
Ruas, Poa Ajuda, Poa Inquieta, Posto Modelo, Projeto Soma8, 
Puma Entregas, Rabusch, Rede encomendas, S.E.I.A, Santa Madre 
Tatoo, Sesc/Sebrae Mesa Brasil, SUSEPE, Sindicato dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal (Sindifisco), SindBancários, Tampa�, 
Trashin, UFCSPA, Uffizi Comunicação, Virada Sustentável, Viva 
Open Mall, Voluntários Felizes Poa, ZISPOA



RELATÓRIO
FINANCEIRO

R$ 344.089,63
total de

arrecadações

R$ 304.592,38
Gastos

(incluindo o valor do
aluguel 2021)

 R$ 313.454,63 
doações diretas

de pessoas físicas

 R$ 10.000
Edital

Aldir Blanc

 R$ 7.000
Edital Sicredi

 R$  503.142,00
Prefeitura de 
Po�o Alegre 

(Redução de Danos)
valor ainda não depositado

 R$  25.000
Coca Cola

Nosso relatório 
financeiro do ano de 

2020 refletiu de forma 
clara o aumento 

exponencial das receitas 
e também das despesas, 

principalmente com o 
projeto Amparaí.



RELATÓRIO
FINANCEIRO

Este valor nos permitiu 
contratar moradores da 

Vila Planetário para 
trabalhar em alguns 

projetos, pagar nossas 
despesas administrativas 
e todas as despesas com 

insumos, embalagens 
referentes ao Amparaí.

R$ 304.592,38
Gastos

(incluindo o valor do
aluguel 2021)

O edital Aldir Blanc teve como objetivo apoiar 
trabalhadores da cultura e espaços culturais afetados pela 

pandemia do coronavírus, como foi o caso da Vila 
Planetário. Já o edital do Sicredi permitiu a compra de 

tintas e pagamento de a�istas para o Museu sob as 
estrelas. O edital da prefeitura de Po�o Alegre visa a 
redução de danos de pessoas em situação de rua, cujo 

nome do projeto será Cuidaí. O mesmo não foi assinado 
em 2020 e está aguardando esta etapa e tem previsão de 
início em 2021. O edital da Coca-Cola financiará oficinas 
de geração de emprego e renda em uma comunidade 

parceira da Misturaí em 2021. Para fechar com chave de 
ouro 2020, a campanha Natal dos Sonhos foi um sucesso, 
e a meta de R$ 22.000,00 foi ultrapassada, pois vendemos 

um total de R$ 25.036,00 em tickets.



RELATÓRIO
FINANCEIRO

Abaixo é apresentado o Fluxo de Caixa com as 
Despesas da Misturaí em 2020.

Receita total 2020:  R$ 344.089,63

Despesa total 2020: R$ 304.592,38 

Despesa total 2020: R$ 282.592,38
(sem o adiantamento do aluguel)

(nesse valor está incluído o adiantamento
de 12 meses de aluguel de 2021)

Resultado 2020 (tirando o valor pago de aluguel 2021): 
R$ 61.497,25, sendo R$ 42.000,00 dinheiro de edital 



Despesas Misturaí 2020:

Os gráficos abaixo ilustram as nossas despesas por 
projetos, e a evolução ao longo do ano das principais 

despesas: Amparaí e administrativo. Os demais projetos 
não chegaram a 5% do total de gastos, por isso não 

tiveram um destaque no gráfico de evolução.



Receitas Misturaí 2020:

Já os gráficos de receita ilustram o valor arrecadado 
por forma de doação, sendo a Apoia.se e doação 
direta na conta bancária da ONG, nossas maiores 

fontes de receita. 



Próximos passos:

Construímos uma história linda, né? 
Mas esse foi só o começo de uma longa 
vida para a Misturaí. Em 2021 a OSC vai 
retomar projetos que tiveram que dar 
um tempo por conta da pandemia e 

outros tantos sonhados que não 
puderam sair do papel. E para isso 

precisamos continuar contando com o 
apoio de todos que sonham esse 
mundo melhor e mais inclusivo. 

Por conta disso a organização está se 
reorganizando e institucionalizando, 

sistematizando processos a fim de estar 
mais estruturada para continuar crescendo. 



Próximos passos:

Programas e projetos

Educação Cultura Emprego
e renda

Gurizadaí
ENCCEJA
Inglês

Costuraí
Cozinhaí
Desapegaí

Museu sob
as estrelas

Sustentabilidade Saúde Comunidades

Amparaí
Estruturaí
Censo
comunitário

CuidaíRegeneraí

Abaixo você conhece os projetos já sonhados 
para 2021 e seus eixos de atuação. Sendo que 
ao longo do ano, novos projetos vão surgindo



Próximos passos:

Nossa forma de organização da instituição:

Prezamos por uma construção coletiva, onde todos 
voluntários envolvidos possam ter voz e pa�icipar das 

decisões da OSC. Então além de uma equipe de gestão para 
as tomadas de decisão mais institucionais, temos o grupo 
do Conselho Misturaí. Neste grupo todos voluntários que 

são mais ativos e fazem pa�e de um dos projetos da 
Misturaí são bem-vindos. Esse Conselho se reúne 

quinzenalmente, e ali são passadas informações sobre as 
principais ações da OSC, planejamento do mês, prestação 

de contas do financeiro e o acompanhamento dos 
indicadores de cada projeto. Além de ser um espaço abe�o 
para pautas que qualquer voluntário queira trazer, alguma 

dúvida ou comentário. 

Gestão

Conselho

Equipe
interna

Comunidades

GTS dos 
projetos



Assim, além de voluntários que estão atuando em 
diferentes frentes e projetos, hoje a OSC conta 

com uma equipe de apoio à diretoria que faz pa�e 
da estrutura da Misturaí. São eles:

Gestão & Governança: Carolina Tomaz, economista com pós graduação 
em Desenvolvimento Sustentável pelo Sustainability Institute. Atuou 10 
anos no setor público, com passagem por todas as esferas: municipal, 
estadual e federal, e hoje atua como consultora em sustentabilidade. 
Sendo que seu principal objetivo é trabalhar com planejamento de 
cidades sustentáveis, inclusivas, criativas e humanas. Começou como 
voluntária na Misturaí em novembro de 2018.

Escritório de projetos: Pedro Souza, Geógrafo e Especialista em 
Gerenciamento de Projetos pela Escola Superior de Propaganda e 
Marketing - ESPM. Atua desde 2006 na área ambiental, na elaboração, 
execução e gerenciamento de projetos. Atualmente atua na 
organização do Escritório de Projetos do Instituto Misturaí, objetivando 
o gerenciamento de projetos e programas, operando continuamente e 
promovendo supo�e as funções de gestão de projetos na forma de 
metodologias, documentação e políticas padronizadas, dando supo�e 

Comunidades: Luciano Sito, formado em Filosofia pela PUC/RS e 
professor do ensino médio na rede pública estadual. Atuou em diversos 
coletivos ligados às temáticas: cultura e trabalho social. Na Misturaí é 
responsável pela a�iculação com as comunidades, buscando parcerias 
para promover a autonomia, desenvolvimento e empoderamento das 
mesmas. 

Relação institucional & Comunicação interna: Simone O�o, é jornalista 
e cozinheira. Começou a trabalhar com comunicação interna na Happy 
House, sendo a primeira jornalista da equipe da agência atendendo 
empresas como Gerdau e Vivo. Após alguns anos como consultora de 
endomarketing, optou se tornar cozinheira e abriu a Cozinha de 
Afrodite, marca que atua em Po�o Alegre desde 2008. Iniciou como 
voluntária na Misturaí em maio de 2019. 



Comunicação: Laura Schenkel, jornalista e estudante de música. 
Trabalhou na redação do Terra e Zero Hora, depois atuou como 
coordenadora de mobilização e assessora de imprensa da ONG Minha 
Po�o Alegre, da Rede Nossas Cidades. Foi assessora de imprensa do 
coletivo A Cidade que Queremos. Co-organizou a Gincana dos Carrinhos 
de Lomba. Se envolveu mais com a Misturaí em 2020, via assessoria de 
imprensa e captação de recursos, assumindo em dezembro como 
coordenadora de comunicação.

E em 2021 esperamos continuar com todos que fizeram pa�e da 
história da OSC, para que continuemos escrevendo essa história linda 

que a Misturaí está se propondo a construir.

Este documento foi elaborado de forma colaborativa por diversos voluntários da 
Misturaí. Coordenação: Carolina Tomaz| Revisão geral: Laura Schenkel | 

Diagramação e design: Andressa Brzezinski


