
 

 

ARF - ASSOCIAÇÃO RIO-GRANDENSE DE FUNDAÇÕES 

Projeto “Nossa Gente Faz O Bem” 

1. O projeto 

 

Este projeto é proposto pela Associação Rio-Grandense de Fundações - ARF, 

desenvolvido para angariar fundos para compra de materiais e equipamentos para 

os hospitais do Rio Grande do Sul, que estão atuando no combate à Covid-19. Os 

materiais serão comprados de acordo com as demandas dos hospitais, apuradas e 

documentadas pela equipe do projeto. 

 

2. A ARF 

 

A Associação Rio-Grandense de Fundações - ARF está localizada na Rua Cel 

André Belo, 422, Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CNPJ 00.859.886/0001-23 e é 

uma entidade que congrega às instituições de terceiro setor no estado do RS. Neste 

projeto a ARF também está realizando sua missão de conhecer e aproximar-se das 

instituições gaúchas, pois todas as suas associadas poderão contribuir para o 

cumprimento do objetivo proposto. 

 

3. Objetivo 

 

Realizar arrecadação de recursos para compra de materiais e equipamentos  

para aos hospitais do Rio Grande do sul que atendam o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e estão trabalhando no combate à COVID-19. 

 



 

4. Metas 

 

As metas de arrecadação deste projeto estão divididas em três etapas de R$ 

100.000,00, com até 30 dias em cada etapa, conforme a seguir:  

 

Etapa 1: Arrecadar até dia 11/06/2020 o valor de R$ 100.000,00 

Etapa 2: Arrecadar até dia 11/07/2020 o valor de R$ 200.000,00 

Etapa 3: Arrecadar até dia 10/08/2020 o valor de R$ 300.000,00 

 

5. Justificativa 

 

O novo coronavírus é uma realidade, sua rápida capacidade de transmissão 

coloca em risco todos nós, em especial, os trabalhadores da área da saúde. Estes 

profissionais estão trabalhando todos os dias na linha de frente para combater esta 

pandemia e precisam de proteções individuais (EPI’s) como máscaras cirúrgicas, 

luvas, proteção ocular, capote, entre outros, para sua segurança e de seus 

pacientes.  

 

Além de todos estes itens, testes de coronavírus, respiradores e outros 

equipamentos que atendem a população estão sendo muito demandados neste 

momento. Ajudar os hospitais a suprir sua carência por estes produtos é fator 

primordial no enfrentamento do novo coronavírus. 

 

Diante deste contexto, a ARF compreende sua responsabilidade como 

organização representativa do terceiro setor do Estado do Rio Grande do Sul, e quer 

fazer sua parte nesta luta contra a pandemia, arrecadando fundos para a compra de 

materiais e equipamentos necessários. Todo valor arrecadado será investido nestas 

compras, pois os hospitais do RS carecem desta ajuda. 



 

 

Este projeto impactará positivamente sobre uma das maiores preocupações 

do momento, a falta de equipamentos e materiais para a segurança das pessoas e 

para o enfrentamento do novo coronavírus. O projeto tem a finalidade de ajudar os 

hospitais do Rio Grande do Sul, e consequentemente, ajudará também pequenas 

empresas e autônomos que estão produzindo alguns destes materiais para o 

combate à Convid-19, pois será possível adquirir seus produtos para doação aos 

hospitais. 

 

6. Escopo 

 

O escopo deste projeto consiste em: 

 

- Arrecadação de fundos através de plataforma online Doare 

(https://doare.org/) 

- Compra de materiais e equipamentos de acordo com a demandas 

recebidas de hospitais de todo o Rio Grande do Sul que atendem ao SUS. 

- Entrega dos itens demandados nos locais especificados 

 

7. Orçamento 

 

Os valores investidos neste projeto estão descritos na tabela a seguir: 

 

Descrição Valor Observações 

Organização da plataforma de 

arrecadação de fundos e 

divulgação 

- A FULBRA possui contrato mensal 

com a empresa Coletivo Yes 

(assessoria de comunicação) e 

https://doare.org/


 

cederá as horas necessárias para 

organização de plataforma de 

arrecadação de fundos no site da 

Doare (https://doare.org/) e 

divulgação do projeto, não 

havendo custos para estas tarefas. 

Recursos humanos para 

realização das tarefas do 

projeto 

- Os recursos humanos serão 

cedidos pelas fundações parceiras 

deste projeto 

Plataforma de arrecadação de 

fundos 

R$ 4.500,00 

+ R$ 530,00 

mensais 

durante 3 

meses de 

arrecadação  

Plataforma utilizada: Doare 

Serviços Financeiros Ltda - ME - 

CNPJ:  28.299.013/0001-56 

(https://doare.org/) 

 

TOTAL R$ 6.090,00  

 

 

8. Cronograma de execução simplificado 

 

O cronograma do projeto foi desenvolvido para início das atividades em 13 de 

maio de 2020 e encerramento em até cinco meses a partir da sua data de início. As 

arrecadações serão realizadas durante três meses, iniciando em 13 de maio de 2020 

e finalizadas em 10 de agosto de 2020. 

 

O relatório final será elaborado após a entrega dos últimos materiais 

https://doare.org/
https://doare.org/


 

comprados e recebimento dos documentos financeiro necessários (NF, guias de 

pagamento e relatórios das arrecadações).  

 

9. Parcerias 

 

A seguir, são citadas as parceiras da ARF para o êxito deste projeto: 

 

1. Fundação Ângelo Bozzetto 

2. Fundação Antonio Meneghetti 

3. Fundação Araucária 

4. Fundação Aplub de Crédito Educativo 

5. Fundação Assistencial de Dois Irmãos - FADI 

6. Fundação Bienal do Mercosul 

7. Fundação da Brigada Militar 

8. Fundação Comunidade TANAC 

9. Fundação de Apoio Hospital Ensino Rio Grande - FAHERGS 

10. Fundação Ênnio de Jesus Pinheiro Amaral de Apoio ao Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense - Faifsul 

11. Fundação Educacional e Cultural Sport Club Internacional – FECI 

12. Fundação Dom Antonio Zattera 

13. Fundação Rotarianos de Porto Alegre 

14. Fundação Educacional e Cultural Sport Club 

15. Fundação Educacional Machado de Assis 

16. Fundação Empresa Escola de Engenharia da UFRGS – FEENGE 

17. Fundação Eny 

18. Fundação Escola Superior do Ministério Público 

19. Fundação Francisco Xavier Kunst 

20. Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais 



 

21. Fundação Gerações 

22. Fundação Iberê Camargo 

23. Fundação Irmão José Otão – Fijo 

24. Fundação Marcopolo 

25. Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho 

26. Fundação Médica do Rio Grande do Sul 

27. Fundação O Pão dos Pobres 

28. Fundação Projeto Pescar 

29. Fundação Regional Integrada - FURI 

30. Fundação Riograndense Universitária de Gastroenterologia 

31. Fundação Rotarianos de Porto Alegre 

32. Fundação Sogipa de Comunicações 

33. Fundação Tênis 

34. Fundação Univ. Empresa Tecnologia e Ciências - FUNDATEC 

35. Fundação Universidade de Passo Fundo 

36. Fundação Ulbra - FULBRA 

37. Fundação Univ. Para o Desenvolvimento Da Pesquisa e do Ensino – 

FUNDEPE/UNISINOS 

38. Fundação Instituto Elisabethsa Randon 

39. Instituto Gerdau 

40. Instituto Vonpar 

41. Instituto Unimed 

42. Instituto do Câncer Infantil 

43. Associação do Voluntariado e da Solidariedade – AVESOL 

44. Casa do Excepcional Santa Rita de Cássia 

45. Casa do Menino Jesus de Praga 

46. Comunidade Evangélica de Porto Alegre - CEPA 

47. Federação Das Apaes do Estado do Rio Grande do Sul 



 

48. ViaVida Pró-Doações e Transplantes 

 

10.  Equipe do Projeto 

 Mariza Bozzetto: Presidente da ARF 

 Douglas Moacir Flor: Vice-presidente da ARF 

 Carlos Frederico Hirsch: Diretor Financeiro da ARF 

 

11.  Conselho de Ética do Projeto 

 

O Conselho de Ética deste projeto é composto por três membros: 

 

 Dr. Luís Carlos Levenzon: Advogado, ex-presidente do Conselho 

Federal da OAB e ex-presidente da OAB do RS 

 Denise Oliveira Cezar: Desembargadora, ex-presidente da AJURIS e 

ex-Corregedora-Geral de Justiça do TJ-RS 

 Fábio Roque Sbardellotto: Procurador da Justiça e Presidente da 

Fundação Escola Superior do Ministério Público-FMP 

 

A responsabilidade deste Conselho de Ética será supervisionar as atividades 

do projeto, conferir os relatórios financeiros, compras e doações realizadas. Toda 

divergência relatada oficialmente por este Conselho à Associação Rio-Grandense 

de Fundações - ARF, responsável pelo projeto, deve ser observada e se necessário, 

realizadas as retificações para o devido cumprimento do objetivo do projeto.  

 

 

 


