
 

Banco Social da ACIJ - Projetos de Joinville com aprovação em leis de incentivo fiscal 

            

 

Proponente / 
Projeto 

CNPJ/CPF Enquadramento 
Órgão / n° 
processo 

Valor Aprovado 
Prazo 

captação 
Publicação 

DO 
Resumo Observações Conta para 

Depósito 
Contato        

(solicitação recibo) 

          1 Escola do Teatro 
Bolshoi no Brasil 

03.657.851/0001-
08 

Lei Rouanet Pronac / 158693 R$ 4.758.481,07 31/12/2016 27/01/2016 Viabilizar parcialmente a manutenção das atividades 
culturais, educacionais e sociais da Escola do Teatro 
Bolshoi no Brasil e sua infraestrutura. Dar continuidade 
ao fornecimento de bolsas de estudos a 100% de seus 
alunos, à realização de processo de ingresso de novos 
alunos e condições para uma adequada formação 
profissional no mercado da dança.  

A Escola aprova anualmente junto ao 
Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, 
projeto para a manutenção de suas 
atividades na ordem de R$ 5 milhões. 
Atualmente a capacidade de captação 
desses recursos é de R$ 2,5 
milhões/ano, sendo, somente, 30% 
oriundos de empresas e pessoas da 
cidade de Joinville. 

Banco do Brasil 
Agência: 3155-0 
Conta: 23.967-4 
Favorecido: MINC 
PRONAC 158693 

Telefone: (47) 34224070 
Email: 
amigosdobolshoi@escolab
olshoi.com.br 

2 Anderson Dresch 
Dias Correa - 
Projeto Alegria do 
Choro 

020.515.819-67 Lei Rouanet Pronac / 154134 R$ 261.800,00 01/12/2016 NI O presente projeto pretende realizar um festival 
nacional de choro em Joinville/SC, de carater não 
competitivo, que trará artistas de vários estados 
brasileiros e dará oportunidade aos talentos da região. 
O festival será realizado em dois dias, com data a ser 
definida, as apresentações serão no Mercado Municipal. 
O projeto tem apoio do poder público e Fundação 
Cultural de Joinville, Câmara Municipal e AMUJ - 
Associação de Músicos de Joinville 

O projeto está incluso no art. 18 da Lei. Banco do Brasil - 
Conta Corrente: 
39568-4, Agência: 
0828-1, Anderson 
Dresch Dias Correa 
CPF 020.515.819-67 

Telefone: (47) 8879-5220 / 
3026-6699 - Email: 
andersoncanela@terra.co
m.br 

3 Instituto Festival 
de Dança de 
Joinville 

02.979.605/0001-
00 

Lei Rouanet Pronac / 158436 R$ 3.617.449,00 31/12/2016 26/01/2016 O Festival de Joinville é um encontro de dança que 
ocorre todos os anos no mês de julho em Joinville/SC. 
Tem como finalidade, proporcionar um rico intercâmbio 
entre os participantes, com atividades simultâneas, que 
vai desde a realização de Mostras (Competitiva, Meia 
Ponta, Contemporânea, Estímulo e Palco Aberto) até 
cursos, oficinas e atividades para a discussão de temas 
relacionados à dança. 

Viabilizar Festival de Dança 2016 Banco do Brasil (001) 
Agência 0038-8 
Conta Corrente 
123.958-9 Instituto 
Festival de Dança de 
Joinville 

Telefone: (47) 34231010 
Email: 
administrativo@festivalded
anca.com.br - Contatos Sr. 
Victor e Sra. Giselle 

4 Hospital Infantil 
Dr. Jeser 
Amarante Faria * 

76.562.198/0003-
20 

FIA / CMDCA Chancela R$ 215.000,00 30/11/2017 27/11/2015 O Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria (HJAF) está 
localizado na cidade de Joinville, faz parte da rede de 
hospitais públicos da Secretaria de Estado da Saúde de 
Santa Catarina e oferece 100% dos atendimentos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). Desde o início das 
atividades e implantação dos serviços assistenciais, a 
gestão da unidade está sob a responsabilidade da 
Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças. 
Tendo como Negócio “Cuidar do seu filho como se fosse 
o nosso”, norteado pela Missão de “Prestar 
atendimento com excelência, respeitando os princípios 
éticos e cristãos, na vivência do carisma Vicentino” e 
seus pilares construídos nos Valores, que são a empatia, 
o respeito, a ética, a dedicação, o comprometimento, a 
solidariedade, o espírito de equipe e a responsabilidade 
socioambiental. 

O objetivo geral, considerando a 
necessidade de disponibilizar um 
atendimento qualificado e humanizado 
população proveniente do SUS – 
Sistema Único de Saúde e 
principalmente à Criança e ao 
Adolescente, o Hospital Infantil 
necessita gradualmente atualizar e 
desenvolver o seu parque tecnológico, 
visando promover a assistência e o 
suporte à vida. Valor a ser utilizado com 
recursos do FIA: R$163.888,38 

NI 

Telefone: (47) 31451835 / 
84582447 Email: 
quesia@hjaf.org.br 

5 Associação Corpo 
de Bombeiros 
Voluntários de 
Joinville - Projeto 
Polo de Produção 
Musical da Banda 
do CBVJ 

84.712.991/0001-
25 

Lei Rouanet Pronac / 154636 R$ 217.960,00 31/12/2016 12/01/2016 Este projeto tem por objetivo a operacionalização, 
manutenção e ampliação das atividades de difusão 
cultural e social do Polo de Produção Musical da Banda 
do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Nesta 
finalidade estão previstos a preparação e realização de 
uma série de apresentações musicais de caráter didático 
e performático em Joinville e em cidades circunvizinhas, 
bem como a contratação de uma equipe de 
profissionais, aquisição de material instrumental e sua 
manutenção 

Informações administrativas: Matheus 
A. Cadorin – Diretor Executivo da ACBJV 
e Informações artísticas: Voldis E. 
Sprogis – Coordenação do Polo de 
Produção Musical 

Telefone: (47) 34311123 / 
34311125 Email: 
executivo@cbvj.com.br e 
banda@cbvj.com.br 



6 Instituto Priscila 
Zanetti - Projetos I 
- Se Faz Bem: 
Projeto de 
Prevenção ao 
Abuso Sexual 
Etapa 1 ; II - Se Faz 
Bem: Projeto de 
Prevenção ao 
Abuso Sexual 
Etapa 2; III - 
Cartilha dos 
Deveres e Direitos 
da Criança e do 
Adolescente * 

12.439.273/0001-
16 

FIA / CMDCA Chancela I - R$154.679,60 
II - R$145.979,60 
III- R$330.180,00 

30/11/2017 27/11/2015 OCIP-Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público/Certidão expedida pelo Ministério da 
Justiça/Secretaria Nacional de Justiça/Departamento de 
Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, publicado 
no DOU de 31 de janeiro de 2012.  CMDCA-Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-
Registrado sob o nº 059-validade 12/2015.  Utilidade 
Pública Municipal: Lei 
28644D.72456D.553978.657377.3D94  - PROJETOS 
CADASTRADOS APROVADOS NO EDITAL DO FIA/CMDCA 
BIÊNIO 2016/2017 

Para atender programas diversos 
inclusos no Projeto Anual de 
Investimentos do IPZ 

Doações: Caixa 
Econômica Federal   
Agência: 1897 Conta: 
2659-5 
Doações: Caixa 
Econômica Federal   
Agência: 1897 Conta: 
2659-5 

Telefone: (47) 34378571 
Email: 
institutopz.adm@gmail.co
m 

7 FELEJ - Projeto 
Centro de 
Excelência ao 
Esporte 

81.141.046/0001-
22 

Lei de Incentivo 
ao Esporte 

CEE/SLIE n. 
1307281-10  
Processo nº 

58701.011418/2
013-58  

R$ 2.195.095,51 31/12/2016 29/12/2015 O Programa Centro de Excelência ao Esporte – 
CEE contempla a formação, a especialização e o 
treinamento esportivo de excelência de cerca de 1340 
crianças e adolescentes de Joinville, nas modalidades 
olímpicas handebol, basquetebol, voleibol, vôlei de 
praia, ginástica rítmica e tênis de mesa. Desta forma, 
oportunizará vivências em competições oficiais, nos 
níveis regional e nacional, promovidos pelas respectivas 
federações e confederações, além de aumentar o 
número de atletas indicados para as seleções brasileiras 
nas diferentes modalidades esportivas. 

Fundação de Esportes, Lazer e Eventos 
de Joinville - FELEJ, Secretária Executiva: 
Rossana Cunha 

NI 

Telefone: (47) 34331160 
Email: 
rossana.cunha@joinville.sc.
gov.br 

8 Instituto da 
Cultura e 
Educação 

07.229.473/0001-
04 

Lei Rouanet PRONAC / 
158843  

R$ 445.600,00 30/06/2017 23/11/2015 A cada ano, Feira do Livro de Joinville vem buscando,  
firmar-se como uma  efetiva colaboração com todos os 
envolvidos, na cidade, com a promoção da leitura, em 
todos os seus níveis e em todas as suas formas. A 
qualidade de suas atividades e de suas discussões, o 
envolvimento sistemático da população, especialmente 
a estudantil, a presença de especialistas e de autores 
reconhecidos - tudo vem contribuindo para que a Feira 
tenha uma grande significação  não somente na nossa 
Joinville, mas na região de influência desta cidade. 

Cabe, ainda, uma observação 
fundamental: ao contrário do que fazem 
eventos similares, pelo Brasil afora, a 
Feira do Livro de Joinville tem toda a 
programação gratuita, e luta 
bravamente e com boas razões para 
isso. Afinal, se a tônica de conversas em 
torno da leitura e do livro é a falta de 
motivação para a leitura e os altos 
preços do livro, certamente qualquer 
preço imposto para a entrada do 
cidadão é um enorme obstáculo para a 
aproximação da leitura e para a 
eventual compra de livros. 

BANCO DO BRASIL 
001 

AGENCIA 5214-0 
CONTA CORRENTE 

11972-5 
CNPJ: 

07.229.473/0001-04 
TITULARIDADE: MINC 

PRONAC 158843 

feiradolivro@institutofeira
dolivro.com.br 
www.feiradolivrojoinville.c
om.br  
(47) 3804-3332/ 99972-
2204 

9 APISCAE - Projeto 
CAPAZ * 

382.435.049-15 FIA / CMDCA Mecenato R$ 19.999,92 12 MESES NI Realizar  atividades inerentes ao folclore afro brasileiro 
como a capoeira  e outras  danças folclóricas, para 160 
crianças e adolescentes  participantes dos programas 
oferecidos pelos CRAS Aventureiro, , CRAS Adhemar 
Garcia, CRAS Morro do Meio e Centro de Convivência 
Novo Dia / Parque Juquiá. A Capoeira é   patrimônio da 
nossa cultura e sua disseminação como esporte, dança, 
cultura popular, lazer e  meio de inserção social trás 
benefícios incalculáveis  aos participantes do projeto . O 
desenvolvimento do PROJETO  CAPAZ tem a finalidade 
da garantia do pleno exercício dos direitos culturais e 
consolidação da cidadania, com a atenção para a 
diversidade étnica e racial. A capoeira é manifestação 
cultural e o esporte que mais divulga a língua do seu 
país de origem, vem sendo valorizada e indicada para 
proporcionar novos conhecimentos ao ser humano. 

- NI 

Telefone (47) 34229525 
Email: 
apiscae@hotmail.com 

10 APISCAE - Projeto 
Monitoramento 
Funcional * 

03.114.767/0001-
30 

FIA / CMDCA Chancela R$ 69.637,80 30/11/2017 27/11/2015 Capacitar  e realizar  a adaptação do adolescente  com 
deficiência intelectual  na empresa, em uma função 
determinada, preparando  a equipe de trabalho, com o 
propósito de identificar possíveis dificuldades do 
funcionário com deficiência no exercício da função 
desempenhada, além de mediar conflitos que poderão 
surgir no ambiente de trabalho. 

- NI 

Telefone (47) 34229525 
Email: 
apiscae@hotmail.com 



11 CENEF - Projeto 
Radar do BEM - 
Prevenção ao 
Abuso Sexual 
Infantil Etapa 1 e 
2 * 

83.791.590/0001-
45 

FIA / CMDCA Chancela R$ 185.615,52 30/11/2017 27/11/2015 Atuar na prevenção da violência sexual ao orientar 
crianças/adolescentes, pais/responsáveis, profissionais 
e comunidade sobre a temática, buscando através da 
acesso a informação reconhecer a violência sexual e 
contribuir para diminuição da incidência de casos no 
município de Joinville. Objetivos Específicos: A) 
Conceituar a violência sexual e desenvolver atividades 
de educação sexual; B) Contribuir para o protagonismo 
da criança e do adolescente frente às situações de 
violência sexual; C) Articular com a comunidade 
discussões sobre a temática da violência sexual; D) 
Oportunizar à comunidade conhecimento sobre o fluxo 
da rede municipal de apoio a vítimas de violência sexual. 

- NI 

Telefone (47) 96334799 
Email: 
elizatavora@gmail.com 

12 Ananias Alves de 
Almeida 

255.516.989-04 Lei Rouanet Pronac / 121722 R$ 160.280,42 30/10/2016 18/02/2016 Música Instrumental nas Escolas - 2a Edição. O referido 
projeto já está no 5º ano de execução e tem sido um 
sucesso nas escolas e comunidades, inclusive pela mídia, 
por estar intimamente ligado à Educação, e 
beneficiando diretamente a crianças e adolescentes 
estudantes, e também por atingir alunos de 1º 
(primeiro) e 2º (segundo) graus de escolas públicas. 
Produzido pelo renomado violonista clássico Ananias 
Almeida com a participação de grandes músicos 
catarinenses o projeto normalmente é realizado em 
auditórios e pátios internos com a melhor qualidade 
técnica e artística oportunizando o contato de jovens 
estudantes do ensino público com o universo da música 
erudita. 

Do valor original, ou seja, R$ 592.441,90 
já foi foi captada a importância de R$ 
432.161,47, o que corresponde a 
72,95%, faltando captar a importância 
de R$ 160.280,43, o que corresponde a 
27,05%. 

Banco do Brasil - 
Conta Corrente: 
33.127-9, Agência: 
0828-1, Ananias 
Alves de Almeida 

Fone: (47) 3804-4434 / 
8402-7588 / 9921-1622 - 
Email: 
ananiasejo@yahoo.com.br 

13 Darling Quadros - 
Projeto Aplausos 

920.607.229-34 Lei Rouanet Pronac / 160713 R$ 183.554,00 31/12/2016 30/05/2016 O Projeto Aplausos pretende realizar a montagem de 
um grande espetáculo de dança, em Joinville e Jaraguá 
do Sul. A montagem contará com um elenco de 21 
bailarinos da Cia Brasileira de Ballet. Serão duas 
apresentações por cidade (tarde e noite), sendo que os 
espetáculos da tarde serão direcionados a crianças e 
adolescentes da rede pública de ensino e alunos de 
dança, tendo caráter didático e de formação de novas 
plateias. Projeto Aplausos consolida, a cada edição e de 
forma cada vez mais intensa, o seu objetivo que é o de 
atuar em prol da formação de novas plateias. Ação esta 
que se efetiva através da apreciação de prestigiados 
espetáculos e de elaborados programas de arte 
educação que já alcançaram mais de cinco mil alunos da 
rede pública de ensino.  

- 

Banco do Brasil - 
Conta Corrente: 
12.419-2, Agência 
5214-0, Darling 
Quadros 

Darlin Quadros Fone: (47) 
30275107 / 96082461 - 
Email: 
darlingquadros@gmail.com 

14 Clássicos da 
Música no 
Presente - 
Orquestra 
Prelúdio 

19.759.043/0001-
83 

Lei Rouanet Pronac/1413905 R$ 47.640,00 31/12/2016 30/03/2015 A orquestra Prelúdio formada por jovens estudantes de 
música e profissionais de Joinville sob a regência do 
maestro Rafael Daniel Huch e orientação destes 
profissionais realizará 4 apresentações didáticas na 
cidade de Joinville e 1 na cidade de Itapoá com um 
repertório de domínio público interpretando clássicos 
da música erudita.  

Já foram captados 11.466,00 reais com 
os quais se realizou 1 apresentação 
musical na cidade de Itapoá, também 
contemplada pelo projeto, 
comprovando-se parcialmente o objeto. 
Restam ainda 36.174 para serem 
captados e 4 apresentações para serem 
executadas. Seguem em anexo o print 
da situação do projeto no aplicativo do 
Salic do Ministério da Cultura, a 
publicação no diário oficial e a 
publicação da prorrogação do prazo de 
captação. Para visualizar um pouco do 
trabalho da Orquestra Prelúdio acessar 
a Fan Page: Orquestra Prelúdio de 
Joinville.  

Banco do Brasil 001 
Agencia 52140 Conta 

Captação 114308 

Telefones: 47 97408816; 47 
99045616; Email: 
helmuthkirinus@gmail.com   

15 Coral da 
Sociedade 
Cultural Lírica de 
Joinville 

19.759.043/0001-
83 

Lei Rouanet Pronac/1510913 R$ 78.550,00 31/12/2016 05/06/2016 Realizar 12 apresentações musicais com o Coral da 
Sociedade Cultural Lírica de Joinville sob a orientação e 
direção artística do Maestro Rafael Daniel Huch durante 
ensaios semanais totalizando 48 ensaios. Ofertar 20 
vagas para novas inscrições no Coral da Sociedade 
Cultural Lírica de Joinville para os munícipes de Joinville 
sob avaliação em entrevista com o maestro. Divulgar as 
apresentações e inscrições do coral. 

Segue em anexo o print da situação do 
projeto no Salic do Ministério da Cultura 
e a publicação no Diário Oficial da 
União. 

Banco do Brasil 001 
Agencia 31550 Conta 

240745 

Telefones: 47 97408816; 47 
99045616; Email: 
helmuthkirinus@gmail.com   



16 Semitha Heloisa 
Matos Cevallos - 
Projeto Vozes 
para Liberdade 

031.391.819-81 Lei Rouanet Pronac/162198 R$ 515.117,00 31/12/2016 24/10/2016 Implantação de um programa anual de iniciação e 
formação musical, por meio de coral constituído 
por 30 detentos recolhidos na Penitenciária Industrial 
de Joinville. O processo de qualificação do 
ser humano pela música atua no mecanismo de 
ressocialização do detento, favorecendo-lhe o 
cumprimento da pena, ao mesmo turno em que a forma 
da poética de instrução apresentada pela 
proponente amplia o horizonte de cada cantor e do 
grupo, fornecendo para a comunidade um novo 
coletivo cantante, identificado por sua natureza própria, 
mas libertado por sua virtude e 
determinação de mudança, propiciada pela orientação 
musical e valorização artística. Ao longo do 
ano, serão realizadas aulas semanais, bem como cinco 
apresentações do coral para a sociedade. 

Este projeto tem além do apoio 
institucional da ACIJ, conta com pleno 
apoio do Juiz Dr. João Marcos Buch, Juiz 
de direito de Joinville, e é uma iniciativa 
inovadora de ressocialização que pode 
servir como referência para outras 
unidades. 

NI 

Guilherme Klopffleisch    
guilherme@mindestrategia
s.com.br 
(041) 9129 3003 
 
Semitha Cevallos 
spianista@hotmail.com 
(047) 9744 9838 

17 Cesar Eduardo da 
Silva - 
Documentário 
História através 
do Rock 

005.856.279-67 Lei Rouanet Pronac/162403 R$ 520.580,00 31/12/2016 03/11/2016 Este projeto prevê a criação de um documentário média 
metragem que contará de forma inovadora e criativa a 
história do mundo a partir da década de 50 até os dias 
atuais. O Rock como trilha sonora, que será gravado por 
uma banda local, é capaz de permear todas estas 
décadas e tornar o aprendizado da história muito mais 
interessante. A música ouvida hoje relembra os fatos 
históricos, tornando o conhecimento vivo e prático. 
Público alvo: crianças a partir de 11 anos. Distribuição 
gratuita em escolas e população de baixa renda. O 
audiovisual terá legenda, audio descrição, narração e 
libras como forma de acessibilidade. 

Conforme artigo 18 da Lei Rouanet, 
100% do valor investido pode ser 
abatido do IR, limitando-se a 6% do 
Imposto de Renda devido para Pessoa 
Física e 4% do Imposto para Pessoa 
Jurídica.   Banco do Brasil 001 

Agência 08281 
Conta 00000041008X 

(47)9 9932-1929 ou (47)9 
9932-2029 e email 
cesaredusilva79@gmail.co
m 

18 Fundação Pró-Rim 
- Projeto Rins do 
Riso 

79.361.127/0001-
96 

Lei Rouanet Pronac/160327 R$ 745.540,00 31/12/2016 04/07/2016 O projeto visa desenvolver atividades lúdicas e culturais, 
preventivas e motivacionais para pacientes de hospitais 
públicos e ainda estudantes da rede pública de ensino 
por meio de apresentações da arte circense, teatro e 
dinâmicas interativas. O projeto pretende em um ano, 
levar prevenção de doenças crônicas para 200 mil 
pessoas, e indiretamente para 500 mil pessoas, 
visitando escolas da rede pública, hospitais, empresas e 
eventos da comunidade, na região de Joinville-SC.  

- 
Banco do Brasil 001 

Agência 44644 Conta 
000000350184  

Solenir Mielke 
47 3434-2090 
47 9974-4131 
Solenir.mielke@prorim.org
.br 
rinsdoriso@prorim.org.br 

19 Instituto da 
Oportunidade 
Social - Projeto 
Desenvolvendo 
Oportunidades* 

02.449.283/0004-
21 

FIA / CMDCA 15/2015 R$ 1.650.022,22 24 MESES 04/12/2015 Fomentar e desenvolver o Programa IOS de Capacitação 
em duas regiões de Joinville (Zona Sul e Leste), com 
vistas à formação profissional em Tecnologia da 
Informação e Comunicação e regras de negócio e 
direcionamento de jovens e pessoas com deficiência em 
situação de vulnerabilidade social para o mercado de 
trabalho. 

http://www.ios.org.br/2016/FIA_IOSJoi
nville_DesenvolvendoOportunidades.pd
f 

Banco do Brasil (001) 
– Ag. 3155-0, conta 

nº 300.000-1. 

Alexandro Velho - 
alexandro.velho@ios.org.b
r – (47) 2101-7136 | (47) 
9112-5275. Joyce Harabara 
- 
relacionamento@ios.org.br 
– (11) 3804-5341. 

20 Associação Ecos 
da Esperança – 
Projeto Esporte 
com Valor* 

00.209.293/0001-
11 

FIA/CMDCA 9/2015 R$ 371.475,60 24 MESES 27/11/2015 O Projeto Esporte com Valor é destinado a proporcionar 
o acesso de crianças e adolescentes da comunidade 
(Programa Casa lar e Programa Ecos na Comunidade) à 
prática de várias modalidades esportivas a fim de 
favorecer seu desenvolvimento saudável no âmbito 
físico, emocional e social. Objetivos Específicos: 
Contribuir para o desenvolvimento motor e cognitivo; 
Oferecer momentos de lazer e recreação, 
proporcionando bem estar e interesse pelas atividades; 
Trabalhar no aluno os aspectos técnicos e táticos da 
pratica esportiva respeitando os limites de cada 
indivíduo; Fomentar a autonomia e protagonismo 
infanto-juvenil; Expandir a oferta da prática esportiva 
ampliando o número de crianças e adolescentes 
alcançados atualmente; Desenvolver os fundamentos 
éticos sociais e cristãos; Possibilitar a melhoria nas 
atividades que já vem sendo realizadas no basquetebol, 
futsal, handebol, tênis e voleibol e ainda implantar a 
modalidade do karatê e a dança. 

www.ecosdesperanca.org.br  

Banco do Brasil – 
Agencia 3155 

Conta 300.000-1 

47-34230104 
contato@ecosdeesperanca
.org.br 



21 Instituto 
Internacional 
Juarez Machado 

12.218.686/0001-
70 

Lei Rouanet Pronac/163736 R$ 495.200,00 31/12/2017 03/01/2017 O projeto tem como objetivo principal a captação de 
recursos financeiros que garantam a continuidade das 
ações e atividades desenvolvidas pelo Instituto 
Internacional Juarez Machado e a qualificação no 
atendimento à comunidade, cobrindo despesas como 
contratação de serviços, manutenção predial e 
equipamentos. Em dois anos de atuação em Joinville, 
foram 16 exposições de arte e mais de 1000 obras de 
artistas nacionais e internacionais exibidas, além de 
dezenas de outras manifestações artísticas como 
lançamentos literários, apresentações musicais, cursos, 
oficinas, entre outros. Tamanha a demanda, já estamos 
em fase de ampliação com a construção de mais um 
pavilhão de exposições que será inaurado no fm do 
primeiro semestre de 2017. 

http://www.institutojuarezmachado.co
m.br/ 

Banco do Brasil (001) 
- Ag. 3160-7, conta 

321932 

Germano Buch - 
47.30333036 - 999045929       
germano@institutojuarezm
achado.com.br 

22 Comunidade Evangélica 
de Joinville- Restauração 
da Igreja da Paz 

84.696.434/0001-68 Lei Rouanet Pronac/150315 R$ 2.106.974,55 31/12/2016 01/08/2016 Restaurar e adequar às normas de acessibilidade e 
segurança o prédio histórico da Igreja da Paz, templo 
mais antigo do município. Localizado na Rua Princesa 
Isabel, no Centro de Joinville. O prédio teve sua 
construção iniciada em 1857, e finalizada no ano 
de 1864. O templo é tombado como patrimônio 
histórico municipal e estadual. 
 

A Igreja da Paz é o templo mais antigo 
de Joinville, sendo que sua estrutura 
original (1857) ainda existe no edifício. 
O templo sofreu ampliações no decorrer 
dos anos tendo sempre, no entanto, 
mantido as estruturas originais durante 
suas ampliações. 
O momento é crítico para o templo em 
função de seu tempo de existência pois 
as ações de manutenção 
permanentemente realizadas não mais 
conseguem impedir as perdas dos 
materiais constitutivos da igreja. Assim, 
é necessária sua recuperação para que 
não hajam perdas irreparáveis para a 
herança cultural das gerações futuras. 
 

Banco do Brasil – 001 
Agência: 31607 
Conta captação: 
318655 
 

Coordenador Geral:  
Alvaro Kieper Filho 
 
Coordenação projeto: 
Simone Harger 
 
Emails:  
paroquiadapaz@paroquiad
apaz.com.br 
simoneharger@gmail.com 
 
Telefones:  
Paróquia: (47) 3903-1804 
Simone: (48) 9963-6895 
 

 

 

 

*Os projetos em destaque, foram aprovados no Edital do FIA/CMDCA. No entanto, diante do cancelamento do Edital de Chancela, pela RESOLUÇÃO SEI Nº 0474594/2016 SAS. UAC, todas as doações realizadas aos mesmos, 

farão parte de uma conta única do FIA, que será dividida entre todos os projetos aprovados pelo FIA/CMDA no Município.  

 

** Em Joinville ainda não projetos aprovados nas leis do Pronas (atenção área de deficiência) e Pronon (atenção a área oncológica), mas é possível a doação para projetos de cidades vizinhas, a exemplo de Jaraguá do Sul. 

 

 


