
- Ações Sociais 2013 - 
 
 

As Ações Sociais do CREA-RS foram desenvolvidas pela Supervisão de 
Desenvolvimento de Pessoas, em parceria com as Gerências, Câmaras 
Especializadas, funcionários e Associação de Funcionários do CREA-RS.  
 

08.05 - Campanha de Doação de Sangue 
 

   
 

 
 
A pedido do Hemocentro, localizado em Porto Alegre, encaminhamos mais de 20 funcionários voluntários 
para a doação emergencial de sangue.  
 
 



28.08 - Campanha do Agasalho  

 
Foram arrecadados agasalhos, calçados, alimentos e fraldas geriátricas para serem doados à Sociedade 
Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados (SPAAN) em Porto Alegre (RS). Na foto, o então 1º vice-
presidente do Conselho, o Eng. Mecânico e Seg. Trab. Paulo Deni Farias, a supervisora de Desenvolvimento 
Cláudia Velloso, o presidente e vice da AFCREA, Mateus Rosa e Rodrigo Soares, Tais de Cássia da AFCREA e 
Jaime Leandro/Fiscalização.  

 
 
28.08 – Doação de Papéis à Creche Piu-Piu (Vila Planetário/Poa) 

Doação de papéis não utilizados pelo Conselho, bem como papelões e outros afins, entregues 
quinzenalmente através de recibo, devendo o Donatário/Creche Piu-Piu prestar contas de quais formas 
foram destinados o material doado.  
Ao longo de 2013 foram repassados 220 quilos, revertidos pela creche na compra de alimentos e materiais 
para melhoria da infraestrutura.  

 
 
12.10 – Dia das Crianças para Creche Piu-Piu (Vila Planetário/Poa) 



 
Oferecimento de lanche coletivo às crianças da creche Piu Piu, no Mc Donald’s da Silva Só, em Porto Alegre 
(RS). Participaram 34 crianças das turminhas de Maternal e Jardim. Também ao final do evento, as crianças 
receberam presentes. 

 
 
 
14/11/2013 - Visita à Fundação Solidariedade Rede de Cooperação  



 
CREA-RS visitou, na manhã desta quinta-feira, a Fundação Solidariedade Rede de Cooperação que trabalha 
com reciclagem de lixo eletrônico e costura de peças inservíveis doadas por lojas para transformar em 
flanelas para venda. O lucro é revertido para benefício dos moradores de rua e catadores, e também para 
o sustento da fundação. 

 
 
16/12/2013 – Natal Especial para as Crianças da Creche Piu-Piu (Vila 
Planetário/Poa) 

 
 



 
 

 
A sede do CREA-RS recebeu a visita dos 50 alunos da Creche Piu-Piu que, durante a tarde, brincaram, ganharam 
presentes e assistiram a uma apresentação musical surpresa feita pela filha da funcionária Elsa Susana/Financeiro, 
Vitória Dallmann. 


