
RELATÓRIO ANUAL - 2011



Expediente
Projeto editorial, gráfico e redação: 

Editoração: 

Revisão:

Fotografias:

Equipe FGBS

Equipe FGBS

Paulo Renê Bernhard

Arquivo FGBS

 

 



SUMÁRIO

relatório de atividades 2011

04  Mensagem do Presidente

05  A Fundação dos Bancos Sociais

29  Cursos Profissionalizantes

09  Conselheiros Presidentes dos Bancos Sociais

MENSAGEM DO PRESIDENTEFUNDAÇÃO DOS BANCOS SOCIAIS

24  Melhorias nas instalações

10  Órgãos de Administração da FGBS

06  Os Bancos Sociais

07  Estrutura dos Bancos Sociais

08  Objetivos

14  Instituições beneficentes apoiadas

25  Distinções 

12  Parceiros Estratégicos

21  Difusão do Projeto dos Bancos Sociais

49  Comunicação e Marketing

30  Promoção e participação em eventos

40  Visitas

11  Mantenedores

os BANCOS SOCIAIS

57  Banco de Alimentos

72  Banco de Computadores

74  Banco de Livros

79  Banco de Materiais de Construção

80  Banco de Medicamentos

81  Banco de Mobiliários

83  Banco de Órgãos e Transplantes

84  Banco de Projetos Comunitários

86  Banco de Resíduos

90  Banco de Tecido Humano

91  Banco de Vestuários

73  Banco de Gestão e Sustentabilidade

85  Banco de Refeições Coletivas

92  Banco de Voluntários

114  Plano de ação 2012

TRANSPARÊNCIA

93  Demonstrações Financeiras

98  Pareceres

104  Certidões 

115  Orçamento 2012
os BANCOS SOCIAIS

116  Serviços prestados em valores financeiros 

103  Aprovação de Contas - Ministério Público

113  Plano de Ação X Realizações 2011



MENSAGEM DO COORDENADOR

em nossas instalações pela Unisinos, PUC, Unirriter, UFRGS, UFCSPA e IPA envolvendo em torno de 100 estagiárias e bolsistas 
a cada semestre, contribuindo com inestimáveis serviços às Instituições onde atuam. 

Com isso, conseguimos estimular uma nova cultura junto às comunidades assistidas, quer na área de segurança alimentar, 
por intermédio dos cursos de boas práticas, higiene, quer na área da saúde; onde apoiamos e buscamos soluções para os 
problemas de desnutrição, obesidade, doença celíaca, intolerância a lactose, anemia e falciforme, entre outras. Na área 
profissionalizante, formamos pessoas de ambos os sexos nos Bancos de Alimentos, Mobiliários, Materiais de Construção, 
Vestuários e Computadores.

Administrando uma metodologia de grande eficácia que são os Bancos Sociais, a Fundação criada no Conselho de Cidadania 
da FIERGS, notabilizou-se no País inteiro, tornando-se referencia em Responsabilidade Social, a ponto de estimular o 
interesse da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na sua implementação a nível Nacional.

Certamente, que o fato da administração da Fundação utilizar-se de instrumentos de gestão, e adotando controles eficazes, 
permitiu solidificar cada vez mais sua imagem junto à sociedade, conquistando a adesão de mais empresas em nosso Estado, 
pela singularidade de suas ações, assim como pela transparência com que atua.  

Concluímos com satisfação, que considerando a amplitude social desta iniciativa empresarial na área de responsabilidade 
social, bem demonstram e confirmam plenamente o acerto das decisões além de compensar os esforços realizados, 
estimulando-nos pela sua continuidade e desenvolvimento na busca de sua maior difusão, que no ano, foi marcada pela 
exposição dos Bancos Sociais em Fóruns e eventos Nacionais e Internacionais.

Cabe-nos ainda uma palavra de reconhecimento, e agradecimento ao Presidente do Sistema FIERGS, Heitor José Müller, 
pelo seu apoio, confiança e estímulo constante, como também ao SESI, ao SENAI, e especialmente, aos Presidentes 
Voluntários dos Bancos Sociais, que abraçaram o desafio de Transformar o Desperdício em Beneficio Social, e assim criar um 
mundo melhor para todos.

O exercício de 2011 constituiu-se para a Fundação dos Bancos Sociais da FIERGS, 
num ano de intenso trabalho, significativo desenvolvimento e especial 
qualificação do Projeto dos BANCOS SOCIAIS, que vêm se materializando cada vez 
mais, na forma de importantes benefícios à Sociedade do nosso Estado e em 
especial às comunidades carentes.

Para tanto, foi necessário para seu desenvolvimento, a realização de investimentos 
nas instalações físicas de praticamente todos os pavilhões dos Bancos, mas 
principalmente naqueles que oferecem capacitação profissional do SENAI, 
ampliando consideravelmente as oportunidades de formação de mão de obra para 
jovens, adultos e idosos.

Da mesma forma, multiplicaram-se os Projetos elaborados, estruturados e 
implementados pelas Extensões Universitárias das Faculdades de Nutrição, 
Gastronomia, Engenharia Alimentar, Serviço Social e Design. Estas são mantidas 

Jorge Luiz Buneder 
Presidente do Conselho de Administração da FGBS 

ASSINATURA
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A Fundação dos Bancos Sociais
A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais – Indústria da Solidariedade, foi criada em 06 de agosto de 2004, 
pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS). A iniciativa é pioneira no País e possui 
envolvimento direto das indústrias do Estado, buscando inserir com mais efetividade o empresariado 
gaúcho na área da responsabilidade social, além de oferecer natureza jurídica e facilitar a 
operacionalização do Projeto Bancos Sociais. O projeto foi idealizado no Conselho de Cidadania da FIERGS 
e teve como principal estímulo o êxito do Banco de Alimentos. A Fundação tem como papel fundamental 
“transformar o desperdício em benefício social”. Além de distribuir produtos perfeitamente utilizáveis 
para as instituições atendidas, são ofertados cursos de capacitação e treinamento profissional, e de 
técnicas de gestão empresarial.

A Fundação auxilia as mais diversas instituições do 3º Setor, levando todos os tipos de benefícios 
necessários para uma melhor qualidade de vida. Somente em Porto Alegre, os Bancos Sociais atendem 
354 instituições mensalmente.

O Projeto dos Bancos Sociais integra hoje 14 Bancos: Banco de Alimentos, Banco de Computadores, Banco 
de Gestão e Sustentabilidade, Banco de Livros, Banco de Órgãos e Transplantes, Banco de Materiais de 
Construção, Banco de Medicamentos, Banco de Mobiliários, Banco de Projetos Comunitários, Banco de 
Refeições Coletivas, Banco de Resíduos, Banco de Tecido Humano, Banco de Vestuários, e Banco de 
Voluntários. 

803 entidades beneficiadas no Estado mensalmente

21.000 famílias beneficiadas por mês

792 certificações entregues aos alunos formados pelos Cursos dos Bancos Sociais
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OS BANCOS SOCIAIS
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ESTRUTURA DOS BANCOS SOCIAIS

ORGANOGRAMA

Estrutura simples e eficaz do Projeto dos Bancos Sociais permite a  replicabilidade dos Bancos  
em quaisquer Federações de Indústrias e congêneres do País.

Presidente

Assessoria 
Jurídica

Coordenador 
Executivo

Banco de Gestão e 
Sustentabilidade

Assessoria 
Executiva

Assessoria de 
Imprensa

Diretores 
Conselheiros

Parceiros 
Estratégicos

Assessoria de 
Marketing

Assessoria de 
Serviço Social

DIAGRAMA

Diagrama destacando os Bancos 
Sociais. Os setores empresariais 
envolvidos buscam “Transformar o 
Desperdício em Benefício Social”.

Diagrama e Organograma mostram a estrutura adotada pelos Bancos Sociais
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OBJETIVOS

LIDERANÇA

DESENVOLVIMENTO

INOVAÇÃO

REPRESENTATIVIDADE

Capitalizando a representatividade e a capacidade de arregimentação do Sistema FIERGS, o Conselho de 
Cidadania conseguiu, a partir da sinergia estabelecida entre as Entidades empresariais, exercer sua 
liderança com implementação do Projeto dos Bancos Sociais junto às forças vivas da sociedade, tais como 
Sindicatos, ACIS, Universidades e Clubes de Serviço. 

O Conselho foi, ainda, protagonista do desenvolvimento gerado nas mais diversas localidades do Rio 
Grande do Sul, onde vem sendo implantados os Bancos Sociais, já que a partir desta metodologia, 
promovemos o aproveitamento de excedentes, desperdícios, sobras e resíduos nos mais diversos setores 
da economia, transformando-os em benefício social, e com isso, proporcionando melhores condições de 
vida e bem-estar às comunidades carentes.   

Já na sua criação em 2000, o Banco de Alimentos mostrou-se como uma inovadora metodologia na área de 
Responsabilidade Social Empresarial, e assim continuou evoluindo, quando  em 2008, lançou uma 
moderna tecnologia para captação junto ao grande público, que foi o SITE  “Clique Alimentos”, que já 
ultrapassa 1.900.000 de cliques. Em 2011 foi criada uma nova tecnologia social desenvolvida em parceria 
com as Empresas Human Mobile, Me Gusta e PlugZone um aplicativo  que permitirá o clique por CELULAR. 

Ao estabelecer a necessária SINERGIA entre as mais diversas lideranças da Capital e Estado, ficou destacado 
o reconhecimento da sociedade, a importância e a representabilidade do Conselho de Cidadania do 
Sistema FIERGS como elemento representativo, fomentador e facilitador, para a obtenção de resultados 
positivos das ações sociais no ambiente empresarial, que lhe revelaram a concepção de diversas distinções, 
tais como: Prêmio Top Cidadania ABRH-RS, Prêmio Açorianos de Literatura 2011,  4º Prêmio ARF, Medalha 
80 Anos da Instituição Beneficente Coronel Massot, Certificação em responsabilidade social da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e três certificações de Tecnologia Social pela  Fundação Banco do 
Brasil, que vieram somar-se a uma dezena de outras importantes  distinções recebidas nos anos anteriores.

Para o desenvolvimentos do Projeto dos Bancos Sociais, o Conselho de Cidadania persegue 
os objetivos estabelecidos pelo Sistema FIERGS:
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CONSELHEIROS  PRESIDENTES DOS BANCOS  SOCIAIS

Presidente
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ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DA FGBS

Conselho de Administração

Jorge Luiz Buneder - Presidente
Astor Milton Schmitt

Carlos Batista da Silva
Francisco Oderich

Frederico Johannpeter

Gilberto Soares Machado
Humberto César Busnello
Marcos Odorico Oderich
Torvaldo Marzolla Filho

Suplentes

André Vanoni de Godoy
Gilberto Ribeiro

Marco Aurélio Vieira Paradeda

Diretor Superintendente

Paulo Renê Bernhard

Conselho de Curadores

Heitor José Müller - Presidente
Ademar de Gaspary

André Meyer da Silva
Bolivar Baldisserotto Moura

Dagoberto Lima Godoy
Eduardo Silva Logemann

Gilberto Porcello Petry
Jorge Gerdau Johannpeter

Mário Luís Renner
Oscar Raabe

Paulo Gilberto Fernandes Tigre
Ricardo Menna Barreto Felizzola

Conselho Fiscal

Manfredo Frederico Koehler
José Alfredo Laborda Knorr

Loivo Hoff

INTEGRANTES DOS CONSELHOS
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MANTENEDORES
Os Bancos Sociais contam com  Mantenedores que garantem o funcionamento 
e o desenvolvimento das atividades.
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PARCEIROS ESTRATÉGICOS
Os Parceiros Estratégicos dos Bancos Sociais 
os verdadeiros responsáveis pelos bons resultados alcançados.

 apoiam as iniciativas da Fundação  e são 
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CEREALISTA OLIVEIRA LTDA.

OLIVEIRA

BLUE TREE HOTELS

PARCEIROS ESTRATÉGICOS
Os Parceiros Estratégicos dos Bancos Sociais apoiam as iniciativas da Fundação  e são 
os verdadeiros responsáveis pelos bons resultados alcançados.
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vABENSA – Associação Beneficente Nossa Senhora 
Assunção
vAbrigo João Paulo II
vAção Comunitária Paroquial - ACOMPAR
vAção da Cidadania - Restaurante Popular
vAção Social Aliança do RS
vAção Social da Paróquia de Ipanema
vAção Social de Fé
vAção Social Dom Orione - Creche D. Orione
vAçao Social Dom Orione - Creche Esperança
vAção Social Dom Orione - Creche Nsa. Sra. de 

Nazaré
vAção Social Dom Orione - Nsa. Sra. de Fátima
vAção Social Paroquial Nsa. Sra. da Conceição
vAcbergs- Sociedade das Creches Beneficente do RS
vAdra - Inst. Adventista Sul Rigrandense de Ed. e 

Assistencia
vAldeias Infantis SOS - Brasil
vAMOVAL – Associação de Moradores Morada do 

Vale I
vAmparo Santa Cruz - Orionópolis
vAnderson Luiz Oliveira Bobsin / Asilo N. Aparecida
vAsilo Amparo à Velhice Família Gustavo Nordlund
vAssociação Amigos Artesão e Pescadores da Ilha da 

Pintada
vAssociação Antonio Moreno
vAssociação Assist. aos Portadores do Vírus-AIDS
vAssociação Atlética Banco do Brasil
vAssociação Beneficente Amurt Amurtel
vAssociação Beneficente de Senhoras São Francisco 

de Assis
vAssociação Beneficente N. Sra. da Assunção
vAssociação Beneficente São João da Reserva
vAssociação Beneficente Sta. Zita de Lucca
vAssociação Bras. de Profilaxia - Assobrap
vAssociação Brasileira Cultural Beneficiente
vAssociação Comunitária Barcelona Futebol Clube
vAssociação Comunitária Campo da Tuca
vAssociação Comunitária Construindo o Amanhã
vAssociação Comunitária Crescendo Juntos
vAssociação Comunitária dos Amigos do Lar Creche 

Vó Maria
vAssociação Comunitária dos Moradores do Conj. 

Resid. Rubem Berta

INSTITUIÇÕES BENEFICENTES APOIADAS
Em 2011 os Bancos Sociais atenderam a 354 creches, asilos, lares de 
excepcionais, associações, entre outras instituições. Todas as entidades são 
previamente cadastradas no Banco de Gestão e Sustentabilidade. 

Relação das Entidades Beneficiadas
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vAssociação Comunitária Jardim da Fapa
vAssociação Comunitária Jardim dos Coqueiros
vAssociação Comunitária Moradores e Amigos do Seu 

Sete
vAssociação Comunitária Murialdo - Acomur
vAssociação Comunitária Nova Santa Rita
vAssociação Comunitária Recreio Divisa
vAssociação Comunitária Santa Rita de Cássia
vAssociação Comunitária Vila Panorama
vAssociação Cristã de Moços do RS
vAssociação de  Moradores Arquipélago Mauá
vAssociação de Amigos da Escolinha Comunitária 

Crianças do Futuro
vAssociação de Cegos Louis Braille - Acelb
vAssociação de Moradores da Vila Cruzeiro do Sul
vAssociação de Moradores da Vila Esperança Cordeiro
vAssociação de Moradores da Vila Minuano
vAssociação de Mulheres Beco do Sorriso
vAssociação de Mulheres Boas Amigas
vAssociação de Mulheres Nsa. Sra. Aparecida
vAssociação de Pais e Amigos da Creche Comunitária 

Mãezinha do Céu
vAssociação de Pais e Amigos dos Exepcionais APAE
vAssociação de Servidores da Á. de S. Por. de 

Deficiência do Estado do RS
vAssociação dos Amigos da Vila São Francisco
vAssociação dos Empreendedores Solidários do 

Município de Cachoeirinha
vAssociação dos Moradores da Estr. dos Batilanos
vAssociação dos Moradores da Vila Nova Esperança
vAssociação dos Moradores da Vila Nova São Carlos
vAssociação dos Moradores da Vila Parque Sta Anita
vAssociação dos Moradores da Vila Tijuca
vAssociação dos Moradores Jardim Ipiranga
vAssociação Educacional e Beneficiente Emanuel
vAssociação Famílias em Solidariedade
vAssociação Gaúcha de Proteção aos Animais - AGPA
vAssociação Global de Assistencia Familiar- Agaffam
vAssociação Integração dos Anjos - Sase
vAssociação Inter-comunitária de Atendimento Social
vAssociação Jardim Wenceslau Fontoura
vAssociação Lar Santa Rita
vAssociação Liga de Amparo Aos Necessitados - Alan
vAssociação Luisa Ferrari
vAssociação Madre Tereza de Jesus
vAssociação Mães Aux. da Vila Nsa. Sra. de Fátima
vAssociação Missionárias de Beneficência - Centro São 

José
vAssociação Moradores Carr. e  Pap. da Ilha Grande
vAssociação Moradores da Vila 14 de Novembro
vAssociação Moradores da Vila Esperança - Amoviesp
vAssociação Moradores da Vila Orfanatrófio II
vAssociação Moradores da Vila Pinhal
vAssociação Moradores da Vila Restinga - Amovir
vAssociação Moradores da Vila São Francisco - 

Amofram
vAssociação Moradores da Vila Tecnológica
vAssociação Moradores do  Jardim São João
vAssociação Moradores do Bairro Arquipélago
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vAssociação Moradores do Jardim das Paineiras
vAssociação Moradores do Loteamento Timbauva
vAssociação Moradores do Parque do Salso
vAssociação Moradores do Vale dos Canudos
vAssociação Moradores e  Amigos da Vila Tronco
vAssociação Moradores e Amigos da Vila das 

Laranjeiras
vAssociação Moradores Ilha do Pavão
vAssociação Moradores Vila São Pedro
vAssociação Murialdinas de São Jose - Centro Infanto 

Juvenil
vAssociação Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro
vAssociação Pais do Ceneamm 1º de Maio
vAVESOL Arte e Vida
vAVESOL Ki Amor
vAVESOL Misturando Arte
vBanco de Alimentos de Camaquã
vBanco de Alimentos de Canoas
vBanco de Alimentos de Caxias do Sul
vBanco de Alimentos de Cruz Alta
vBanco de Alimentos de Gravataí
vBanco de Alimentos de Guaiba
vBanco de Alimentos de Pelotas
vBanco de Alimentos de Santana do Livramento
vBanco de Alimentos de Venâncio Aires
vBanco de Alimentos do RS
vBanco de Alimentos Rio de Janeiro-oeste
vBanco de Alimentos Vale dos Sinos
vBiblioteca SESI
vCâmara Rio-Grandense do Livro
vCâmera do Livro de Porto Alegre
vCasa Comunitária Estrela Mágica
vCasa da Criança Algodão doce
vCasa de Assist. à Criança da Igreja Metodista
vCasa de Atendimento ao Idoso e Def. Mental e Físico
vCasa de Nazaré - Centro de Apoio ao Menor
vCasa de Nazaré - Núcleo São Francisco
vCasa do Artista Riograndense
vCasa do Excepcional Santa Rita de Cássia
vCasa do Menino Jesus de Praga
vCasa dos Amigos de Santo Antônio
vCasa dos Artistas Aposentados
vCAT SESI Esteio
vCdlaf - Ação da Cidadania - Restaurante Popular
vCdlaf - Ass. Sociedade Redutores de Dados de P. 

Alegre
vCdlaf - Associação Amigos e Voluntarios da Casa da 

Sopa
vCdlaf - Associação Comunitária Belém Velho
vCdlaf - Associação Comunitária dos Moradores do 

Conjunto Residencial
vCdlaf - Associação dos Moradores da Vila Jardim 

Europa
vCdlaf - Centro  Marista Santa Izabel
vCdlaf - Centro de Reabilitação Vitta
vCdlaf - Comitê Porto Alegre
vCdlaf - Cozinha Comunitária Centro de Educação
vCdlaf - Cozinha Comunitária da Utc
vCdlaf - Cozinha Comunitária Estado Maior da 
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Restinga
vCdlaf - Devoção Nossa Sra. Aparecida
vCdlaf - Lar Esperança de Porto Alegre
vCdlaf - Paróquia N. Sra. Aparecida
vCdlaf - Sociedade Beneficente Reino de Iemanjá
vCEJAK – Centro Cultural James Kulisz
vCentro Arquidiocesano de Promoção da Empregada
vCentro Comunitária da Vila Alto Erechim
vCentro Comunitária da Vila Orfanatrófio I
vCentro Comunitária Jardim Renascença
vCentro Comunitário de Educação Infantil Tia Inês 

Maria
vCentro de Apoio ao Portador de Anemia Falciforme 

do RS
vCentro de Educação Ambiental
vCentro de Educação Infantil Criança Cidadã
vCentro de Educação Infantil Santa Catarina
vCentro de Promoção da Criança e do Adolescente 
vCentro de Reabilitação de Porto Alegre - Cerepal
vCentro Espírita Assist. Fabiana Anjo de Luz
vCentro Esportivo Cultural e Assistencial Vitória
vCentro Infantil Eugênia Conte
vCentro Infantil Renascer da Esperança
vCentro Novos Horizontes
vCentro Social Antonio Gianeli
vCentro Social Antônio Gianelli
vCentro Social O Samaritano
vCEP SENAI Artes Gráficas
vCepa -centro Diaconal Evangélico Luterano da 

Comunidade
vCírculo da Amizade das Mães da V.  V. Antunes
vCírculo de Pais e Mestres da Creche Tia Gessi
vCírculo Operário de São Gabriel
vCírculo Operário Porto Alegrense
vCírculo Operário Porto Alegrense - Creche Elsinha
vCírculo Operário Porto Alegrense - Creche 

Navegantes
vClínica Esperança de Amparo à Criança
vClínica Lar Esperança
vClube de Mães Amizade
vClube de Mães Corrente Infinita
vClube de Mães Crecheiras de Origem da Vila Nsa. 

Senhora
vClube de Mães da Vila União
vClube de Mães Estrela-guia
vClube de Mães Jd. Cascata
vClube de Mães Mãos Dadas
vClube de Mães Margarida Alves
vClube de Mães Novo Mundo
vClube de Mães Nsa. Sra. Aparecida
vClube de Mães Renovação
vClube de Mães Rubem Berta II
vClube de Mães Santa Rosa
vClube de Mães União Esperança
vClube de Mães Unidos da Ilha Grande dos 

Marinheiros
vClube de Rotary Eldorado do Sul
vColônia de Pescadores Z5 Coopeixe
vComitê Porto Alegre Contra-fome, Miséria e Pela 
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Vida
vComunidade Evangélica Betel - CEB
vComunidade Evangélica de Porto Alegre - C.I. 

Lupicínio
vComunidade Terapêutica EL SHAMA
vComunidade Terapêutica Novos Horizontes
vCong. das Irmãs Servas da Imac. Coração da  Virgem
vCongregação da Missão Provincia do Sul
vCongregação das Irmãs Servas e Imaculadas 

Conceição da Virgem Maria
vConselho de Pais e Moradores da Creche Sagrada
vConselho Metropolitano de POA da Sociedade de São 

Vicente
vConselho Popular da Zona Norte
vConstrucasa
vCreche Balão Mágico
vCreche Comunitária Ação Social e Recreação Infantil 

Pintando
vCreche Comunitária Nossa Senhora da Glória
vCreche Comunitária Nsa. Sra. da Glória
vCreche Comunitária Nsa. Sra. de Fátima
vCreche Comunitária Tia Ivete
vCreche Comunitária Tia Mariazinha 
vCreche Comunitária Turminha do Barulho
vCreche Comunitária Vó Ana
vCreche Criança Cidadã
vCreche do Menino Jesus
vCreche Estrelinha do Céu
vCreche Mãezinha do Céu
vCreche Renascer Vila América
vCreche Topo Gigio
vCreche Trenzinho da Alegria
vCreche Vovó Ida
vDepartamento Municipal de Limpeza Urbana
vDevoção de Nossa Senhora dos Navegantes
vDiaconia dom Vicente Scherer
vDiaconia Santa Isabel
vDiaconia Santo Antonio
vDmlu - Departamento Municipal de Limnpeza Urbana
vE. E. E. F Dr. Pacheco Prates
vE. E. E. F. Nehyta Martins Ramos
vE. E. E. M. Professor Sarmento Leite
vE.M.E.F Professor Arno Nienow
vEcos da Infância 
vEducandário São João Batista
vEsc. Est. de Enc. Fund. Brigadeiro Eduardo Gomes
vEscola de Educação Infantil Dutra Jardim
vEscola de Educação Infantil Jardim Ipiranga
vEscola de Educação Infantil Jesus e a Nossa Luz
vEscola de Educação Infantil Joana D'arc
vEscola E.E. Fundamental Felipe de Oliveira
vEscola Est. Maria José Mabilde
vEstúdio Nômade
vFederação da Religião Afro-brasileira
vFraternidade Cristã Espírita
vFraternidade Crista Espírita-creche Mei-mei
vFraternidade de Alinça Toca de Assis
vFundação de Apoio ao Egresso do Sistema 

Penitenciário

18    RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA FGBS    2011



vFundação de Assistência Social e Cidadania - Cosans
vFundação de Assistência Social e Cidadania - Fasc
vFundação de Pais Pró-saúde Mental Infantil
vFundação dos Rotarianos
vFundação Gaúcha dos Bancos Sociais
vFundação Projeto Pescar
vGERDAU Rio Grandense – Projeto Pescar Preconcretos
vGrupo da Ação Social Nsa. Sra. Aparecida
vGrupo de Geração de Trabalho e Renda Mães 

Guerreiras
vGrupo de Terceira Idade Amigas da Ilha da Pintada
vGrupo Espírita Cabana da Paz
vHospital Espírita de Porto Alegre
vIgreja Adventista do Sétimo Dia
vIgreja Batista Brasileira de Porto Alegre em Capão
vIgreja Católica Nsa Sra da Boa Viagem
vIgreja Evangélica Assembléia de Deus
vIgreja Evangélica Pentecostal Coluna da Verdade
vIgreja Evangélica Pentecostal Conservadora
vIgreja Evangélica Pentecostal do Brasil
vIgreja N. Sra. de Lourdes
vIgreja Presbiteriana Viva
vINAMEX
vInspetoria Salesiana São Pio x
vInst. das Filhas de Maria Imaculada - Creche Mª 

Dolabella
vInst. das Filhas de Maria Imaculada - Creche Madre
vInst. de Amparo Ao Excepcional- Inamex
vInst. de Assistência e Proteção à Infância - Iapi
vInst. Espírita Dias da Cruz
vInstituição Casa do Menino Jesus de Praga
vInstituição de E.M.E.I Maria Laurinda Leidecker
vInstituição de E.M.E.I Santo Antônio
vInstituição E.M.E.I Adelino Edgar Rubenich
vInstituição Santa Rosa de Lima
vInstituto de Educação Infantil Maria de Nazaré
vInstituto GERDAU
vInstituto Leonardo Murialdo
vInstituto Maria Imaculada
vInstituto Maria Imaculada Medianeira
vInstituto Pobres Servos da Divina Providência
vInteragir - Sport Club Internacional
vJohn Deere - Associação Beneficente
vLar Adventista de Idosos
vLar da Amizade, Abrigo Para Cegos e Idosos Carentes
vLar da Criança Menino Jesus de Praga
vLar de Amparo à Criança e ao Adolescente Carente
vLar de Santo Antônio dos Excepcionais
vLar de São José
vLar Esperança de Porto Alegre
vLar Esperança-clinica para crianças Portadoras de HIV
vLar Espírita José Simões de Mattos
vLar Vovô Anjo Gabriel
vLiga da Defesa Nacional
vLions Clube Porto Alegre Menino Deus
vLoja Econômica Solidária
vMinistério Público
vMovimento de União, Solidariedade, Paz e Justiça 

Social
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vMovimento Escola da Vida
vMovimento Pelos Direitos da Criança e do 

Adolescente
vNeves e Arredores
vONG Cultura e Integração
vONG Solidariedade
vPacto / Poa - Pastoral de AuxÍlio Comunitária ao 

Toxicômano
vPão dos Pobres de Santo Antônio
vParceiros Voluntarios
vParóquia Menino Deus
vParóquia N. Sra. Aparecida da Restinga
vParóquia Nsa. Sra. dos Navegantes
vParóquia Santa Luzia
vParóquia Santa Rosa de Lima
vParóquia São Lourenço
vPequena Casa da Criança
vPia União das Irmãs da Copiosa Redenção
vPrefeitura Mun. de Porto Alegre - Pfs Sto Agostinho
vPrefeitura Municipal de Montenegro
vResidencial Geriátrico Nova Esperança
vRotary Club de Porto Alegre Farrapos
vRotary Club de São Gabriel
vRotary Club Parque Eldorado
vRotary Club Três de Maio
vRotary Club Uruguaiana Sudeste
vS.E.C. Instituto Providência
vSanatório Belém
vSctb - Instituto Tempo Bougra
vSecretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social
vServiço Médico Educacional de Atendimento
vSMEC
vSobaspa - Sociedade Beneficente Associação Social 

Prog. Igreja São José
vSociedade Beneficente Creche São Pedro
vSociedade Beneficente Filhas de Jesus-Creche Pe. 

Leonardi
vSociedade Beneficente Profeta Daniel
vSociedade Beneficiente Assistencial São Jerônimo
vSociedade das Mães Crecheiras Brincando
vSociedade dos Moradores da Vila São Pedro
vSociedade Educação e Caridade
vSociedade Espírita Maria de Nazaré - Lar Maria
vSociedade Humanitária Padre Cacique
vSociedade Legião Espirita
vSociedade Lit. Car. Santo Agostinho (inst. de Ed. 

Infantil  Madre)
vSociedade Metodista de Amparo à Infância
vSociedade Porto Alegrense de Auxílio aos 

Necessitados - SPAAN
vSociedade Pousada de Luz - Lar do Idoso
vSociedade São Vicente de Paulo
vSos Casas de Acolhida- Unidade Porto Alegre
vTop Arte
vTrabalho de Dorcas / D. Lauri Vieira
vTrabalho Solidário
vUnidade Básica de Saúde São Borja
vUniversidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS
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DIFUSÃO DOS BANCOS SOCIAIS
Disseminação do Projeto e criação de Bancos Sociais no Rio Grande do Sul e Brasil

Bancos Sociais serão implantados nas Federações de Indústrias do Brasil

Videoconferência realizada em 23 de março, na FIERGS, serviu para comunicar às Federações de todo País a decisão da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) de apoiar a implantação do Projeto dos Bancos Sociais já desenvolvido e em 
funcionamento há dez anos pela FIERGS sob a Coordenação do Industrial Jorge Luiz Buneder. 

Por iniciativa do Presidente do Sistema FIERGS, Paulo Tigre, e decisão do Presidente CNI, Robson Braga de Andrade, por 
intermédio de seu Conselho de Responsabilidade Social, presidido por Jorge Parente, e patrocínio do SESI Nacional, 
ficou estabelecido o inicio do processo de transferência desta moderna e inovadora metodologia de atuação 
empresarial na área do terceiro setor. 

O Diretor Superintendente da CNI, Carlos Henrique Ramos Fonseca, reuniu-se dia 10 de outubro, com o Coordenador 
do Conselho de Cidadania da FIERGS, Jorge Luiz Buneder, e o Diretor Superintendente da FGBS, Paulo Renê Bernhard, 
para iniciar a implantação dos Bancos Sociais nas localidades que possuem Federações de Indústrias no país. 

Com o objetivo de expandir o projeto dos Bancos Sociais para as mais diversas localidades, foram criados três novos 
Bancos de Alimentos no Rio Grande do Sul, na Região do Calçado, Cachoeirinha e Rio Grande.  Iniciou-se o processo de 
instalação de Bancos de Alimentos nas cidades de Alvorada, Montenegro, Bagé, Bento Gonçalves, e Cotia (São Paulo). 
Fato foi o apoio da Confederação Nacional da Indústria-
CNI, que implantará o Projeto dos Bancos Sociais nas demais Federações de Indústrias do Brasil.

 

 importante para a disseminação dos Bancos Sociais no país, 

Bancos Sociais são apresentados em Seminário de 
Responsabilidade Social da AL-INVEST no MÉXICO

Paulo Renê Bernhard, representando a Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI-Brasil), apresentou os Bancos Sociais no Seminário 
Responsabilidad Social y PYMES, da Al-Invest, em 19 de outubro, no 
México. Apresentando os Bancos Sociais como “Um método eficiente de 
transformar o desperdício em benefício social”, Paulo Renê falou da 
metodologia, a simples replicabilidade do Projeto, das conquistas já 
alcançadas no Brasil, além da possibilidade do projeto ser replicado na 
Comunidade Comum Européia e América Latina.

O Seminário Temático apresentou uma oportunidade para reflexão, 
formação, informação e acima de tudo, definição de estratégias e 
compromissos para alcançar os objetivos da AL-INVEST IV de forma 
conjunta. Objetivou também fortalecer a construção de uma plataforma 
ou rede de intercâmbio a nível da América Latina como a base para um 
relacionamento contínuo com as instituições dos países da União 
Européia.

Vídeo Conferência realizada com os Bancos Sociais e Federações de Indústrias de todo o país

Paulo Renê Bernhard apresenta os Bancos Sociais em 
Seminário da Al-Invest, no México
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CACHOEIRINHA/RS - Banco de Alimentos de Cachoeirinha

O Banco de Alimentos de Cachoeirinha foi inaugurado em 30 de novembro, com a presença de autoridades de toda 
região metropolitana. A Presidente do Banco de Alimentos de Cachoeirinha, Tamara Kondak, falou da luta contra o 
desperdício de alimentos, ressaltando exemplos familiares “lembro que em casa era orientada a comer tudo o que 
tinha no prato, não deixar sobrar nada”, e esse é o trabalho do Banco, levar o que sobra para aqueles que pouco tem.

Entre os convidados, encontravam-se representantes das entidades Asilo Nossa Senhora Aparecida e Creche 
Comunitária Rondonzinho, que participaram da entrega simbólica das primeiras doações.

RIO GRANDE/RS - Banco de Alimentos de Rio Grande

Foi inaugurado na manhã de 24 de novembro, o Banco de Alimentos de Rio Grande, sendo presidido por Elsa Arrieche, 
também presidente do Conselho de Segurança Alimentar.  Na ocasião, a Presidente ressaltou a importância da causa "A 
fome e o desperdício de alimento é uma grave realidade da nossa sociedade, por isso, a importância do trabalho de 
poder levar às pessoas carentes do Município o alimento de qualidade, através do banco de Alimentos". 

O Prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, falou do trabalho do Conselho de Cidadania da FIERGS, e lideranças locais na 
criação do Banco de Alimentos  enfatizando que as boas iniciativas acontecem com a participação de todos.

NOVO HAMBURGO/RS - Banco de Alimentos da Região do Calçado 

No dia 20 de junho, foi inaugurado o Banco de Alimentos da Região do Calçado, uma iniciativa de combate à fome e ao 
desperdício. O Banco atende as cidades de Novo Hamburgo, Sapiranga, Estância Velha e Campo Bom. A sede fica 
localizada na Rua Rincão, 223, em Novo Hamburgo.

A Gerdau é a principal mantenedora do Banco, que foi instituído pelo Sindicato da Indústria do Calçado de Novo 
Hamburgo, Clubes de serviços e Rede de Bancos de Alimentos RS.  A logística do Banco é feita pelo SETCERGS (Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Rio Grande do Sul) e a transportadora Kruger Conventos.

INAUGURAÇÃO DE NOVOS BANCOS DE ALIMENTOS

22    RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA FGBS    2011



Lideranças de Montenegro reúnem-se para criar 
Banco de Alimentos

No dia 24 de outubro, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços 
(ACI), Empresários, Clubes de Lions e Rotary, Maçonaria, Cáritas, 
empresários, e outras fortes lideranças de Montenegro reuniram-se para 
criar o Banco de Alimentos de Montenegro. O Coordenador do Conselho 
de Cidadania da FIERGS, Jorge Luiz Buneder, e o Presidente da Rede de 
Bancos de Alimentos do RS, Paulo Renê Bernhard apresentaram a 
metodologia do Banco aos convidados. A iniciativa da Sra. Nilsa Maria 
Müller, esposa do Presidente da FIERGS, Sr. Heitor José Muller,  teve como 
objetivo unir as lideranças locais para apresentar a metodologia da Rede 
de Bancos de Alimentos e escolher a Diretoria inicial.

Instituído Banco de Alimentos de Bagé

Foi instituído, em 16 de março,  o Banco de Alimentos de Bagé. Na reunião ocorrida no Sindilojas, o presidente da Rede 
de Bancos de Alimentos, Paulo Renê Bernhard, explicou detalhes do funcionamento da instituição. A Diretoria do 
Banco de alimentos já está sendo formada, e os trâmites legais estão em andamento. O evento contou com a presença 
de representantes de diversas entidades, entre elas Aciba, Emater, Rotarys, Lions, ONG´s, Ubam, e da comunidade. A 
vereadora Adriana Lara, uma das idealizadoras, convocou a sociedade “Vamos precisar de todos neste desafio, que é a 
erradicação da fome no Brasil. E este é um desafio não só do governo, mas de todos nós”.

FIESC visita Bancos Sociais para tratar da implantação do projeto em Santa Catarina

A Diretoria da Federação de Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC, representada por Leocádia Maccagnan, 
Diretora de Operações Sociais do SESI; Ida Áurea Costa, Diretora da FIESC e Membro do CORES; Daniel Horonso, Diretor 
Administrativo Financeiro do SESI e Roseli Heng, Conselheira IEL e CORES, reuniram-se com o Diretor Superintendente 
dos Bancos Sociais, Paulo Renê Bernhard e o Presidente do Banco de Alimentos de Porto Alegre, Antônio Parissi para 
conhecer o projeto dos Bancos Sociais e dar início a criação do Banco de Alimentos em Santa Catarina.

A Diretoria da FIESC visitou os Bancos Sociais e demonstrou também grande interesse nos seus cursos semi-
profissionalizantes da Fundação, que já formaram mais de 1.000 alunos nos Bancos de Vestuários, Mobiliários, 
Materiais de Construção e Computadores. Em 2012, novas reuniões serão realizadas pela Diretoria, com o objetivo de 
criar o Banco de Alimentos de Santa Catarina, e posteriormente, os demais Bancos Sociais.

Bento Gonçalves arregimenta lideranças para instalação do Banco de Alimentos

Em 27 de dezembro, o Presidente da Rede de Bancos de Alimentos, Paulo Renê Bernhard, reuniu as lideranças de Bento 
Gonçalves para a criação do Banco de Alimentos local. Paulo Renê apresentou a sistemática de trabalho do Banco de 
Alimentos, e falou do sucesso das 18 unidades já associados à Rede Gaúcha.

Diretoria do Banco de Alimentos e Lideranças reunidas 
para criação do Banco de Alimentos de Montenegro.

Diretoria da FIESC visita os Bancos Sociais para iniciar o processo de criação do Banco de Alimentos em Santa Catarina
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Nova Esteira: mais uma conquista do Banco de 
Alimentos

Visando melhorar a qualidade de trabalho dos funcionários do Banco de 
Alimentos de Porto Alegre e agilizar o processo de carga e descarga de 
alimentos, foi adquirida em dezembro, uma moderna esteira para 
alimentos. Com o equipamento, os alimentos poderão ser transportados 
facilmente do caminhão para os depósitos, e vice-versa, minimizando o 
transporte manual. A esteira suporta sacas de até 60 quilos, e é móvel.

MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES
Novas obras e equipamentos dos Bancos Sociais

Galeria de Honra dos Bancos Sociais

Foram finalizadas as duas Galerias de Honra dos Bancos Sociais. As Galerias visam reconhecer o trabalho de pessoas 
que através de seus atos entraram para a história da Fundação. A Galeria de Honra dos Presidentes e Administradores 
dos Bancos Sociais é formada por todos os voluntários que lideram a Fundação e seus14 Bancos Sociais. Integram a 
Galeria de Honra dos Visitantes Ilustres 12 homenageados, entre eles empresários, integrantes de clubes de serviços e 
parceiros.

Nova esteira traz melhorias na qualidade de trabalho dos 
funcionários

Galeria dos Presidentes e Administradores dos Bancos Sociais Galeria de Honra dos Visitantes

Sr. Edisson Karnopp foi um dos visitantes Homenagem ao Dr. Antônio Carlos de Avelar Bastos Sr. João Luiz Buneder ganha homenagem
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DISTINÇÕES 
Prêmios e reconhecimentos que marcaram o ano de 2011

Bancos Sociais são agraciados com o Prêmio da 
ARF e Ministério Público

A Associação Rio-Grandense de Fundações (ARF), entidade que reúne 
fundações, institutos e organizações da sociedade civil do Rio Grande do 
Sul, e Ministério Público, agraciaram a Fundação Gaúcha dos Bancos 
Sociais com o 4º Prêmio ARF, na Categoria Gestão. O evento ocorreu no 
dia 06 de dezembro, no anfiteatro da Sogipa, em Porto Alegre e contou 
com a presença do Procurador de Fundações do Rio Grande do Sul, Dr. 
Antônio Carlos de Avelar Bastos,  autoridades e representantes do setor.

O Diretor Superintendente dos Bancos Sociais, Paulo Renê Bernhard, 
recebeu o Prêmio de Guido Cechella Isaia, Presidente da ARF. Na ocasião 
estavam presentes, também prestigiando os Bancos Sociais, seus 
Diretores: Sérgio Sant'Anna e Esposa Janice, Rejane da Fontoura, 
Antônio Parissi, e Denise Zaffari.

Banco de Alimentos de Porto Alegre é vencedor do 
Top Cidadania ABRH

O Banco de Alimentos de Porto Alegre recebeu o Prêmio Top Cidadania 
ABRH 2011, categoria Instituições Sem Fins Lucrativos, em cerimônia 
realizada no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. 

Receberam o Prêmio Jorge Luiz Buneder, Coordenador do Conselho de 
Cidadania da FIERGS; Paulo Renê Bernhard, presidente da Rede de 
Bancos de Alimentos RS; Antônio Parissi, Presidente do Banco de 
Alimentos de Porto Alegre; Diretores e Funcionários do Banco de 
Alimentos de Porto Alegre.

A premiação é um dos mais importantes reconhecimentos gaúchos nas 
áreas de gestão de pessoas e cidadania. Evidencia e reconhece as 
empresas e instituições que se destacaram por suas práticas de gestão 
de pessoas, desenvolvimento humano e responsabilidade social.

Jorge Luiz Buneder recebendo o Prêmio Top Cidadania Diretoria do Banco de Alimentos de Porto Alegre Nutricionistas do Banco de Alimentos de Porto Alegre

Presidente da Rede de Bancos de Alimentos Paulo Renê 
Bernhard; Presidente do Banco de Alimentos de Porto Alegre; 
Antonio Parissi e Diretores do Banco recebem o Prêmio ARF.
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Banco de Alimentos recebe certificação da 
Assembleia Legislativa

O Banco de Alimentos recebeu a certificação em responsabilidade social 
2011, oferecida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul. Esse foi o terceiro ano que o Banco recebe a certificação, sendo que 
em 2010,  foi agraciada também com o Prêmio Responsabilidade Social.

Banco de Livros é vencedor do Prêmio Açorianos de 
Literatura 2011

O Banco de Livros da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS, foi 
vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura 2011, na categoria 
“Destaques”. O Presidente do Banco de Livros, Waldir da Silveira, recebeu 
a premiação no dia 12 de dezembro, no Teatro Renascença. A cerimônia 
foi apresentada por Humberto Gessinger e Vivian Schäfer.

O Prêmio Açorianos é um dos mais importantes prêmios da categoria em 
Porto Alegre. Foi instituído pela Prefeitura de Porto Alegre em 1994, e o 
seu nome é uma homenagem aos açorianos, os fundadores da cidade.

Banco de Alimentos recebe Medalha 80 Anos da 
Instituição Beneficente Coronel Massot

O Banco de Alimentos de Porto Alegre, representado pelo Presidente 
Antonio Parissi, foi agraciado em 23 de setembro com a Medalha 80 Anos 
da Instituição Beneficente Coronel Massot (IBCM). A homenagem foi 
entregue pelo diretor-presidente da IBCM, Daniel Lopes dos Santos, para 
12 autoridades, em solenidade realizada no Salão de Eventos da IBCM, 
em Porto Alegre.

A solenidade de aniversário dos 83 anos da IBCM contou com a presença 
de funcionários, associados e diretores da IBCM, empresários e 
autoridades do RS, entre eles, o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati e 
a primeira-dama Regina Becker, também homenageada.

A IBCM foi criada em 18 de setembro de 1928 pelo coronel Claudino 
Nunes Pereira (primeiro diretor-presidente) para garantir a saúde da 
tropa brigadiana. A instituição cresceu, rompeu limites e hoje, além de 
continuar atendendo policiais militares, também presta assistência aos 
demais servidores públicos conveniados ao IPE.

Presidente Waldir da Silveira e colaboradores do Banco de 
Livros recebem Prêmio Açorianos de Literatura

Presidente Antonio Parissi recebe Diploma e Medalha 
80 anos Corenel Massot

Presidente do Banco de Alimentos de Porto Alegre, Antonio 
Parissi exibe Certificação da Assembleia Legislativa 
entregue ao Banco de Alimentos
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Bancos Sociais é apresentado no 4º CILCA, no México

CILCA é o maior evento em Avaliação do Ciclo de Vida - AVC da América Latina, 
onde a cada dois anos se reúnem experts, acadêmicos e interessados pelo 
assunto em todo o mundo. Em 2011, o 4ª CILCA ocorreu de 4 a 7 de abril, em 
Coatzacoalcos, Veracruz, México, e teve como foco a aplicação da Avaliação do 
Ciclo de Vida na Indústria, e seu desenvolvimento na região Latino-americana.

O trabalho oral intitulado "Social Banks: An concrete instrument for extend life 
cycle of products and promote social responsability" com autoria de Elisabeth 
Maria Ferreira Severo e Co-autoria de Thilo Schimidt e Arnaldo Cardim Carvalho 
Filho foi escolhido e apresentado no evento em  5 de abril de 2011. O projeto foi 
apreciado por vários participantes, inclusive surgindo convite da Dra. Joanna 
Kulczycka da Academia de Ciências Polonesa para seu envio para a Conferência 
MEERI - Produção e consumo sustentáveis de recursos minerais - que integra a 
agenda social da Comunidade Européia e da Eficiência de Recursos.

O MEERI PL 2011, realizado na Polônia, teve o artigo dos Bancos Socais publicado 
nos anais. O trabalho ressaltou  a importância de ampliar o ciclo de vida dos 
produtos e resíduos industriais, trazendo benefícios econômicos, sociais e 
ambientais, ou seja, benefícios sustentáveis. 

Certificação CILCA 2011

Anais MEERI 2011

Banco de Resíduos é o mais votado do Bright Green Book

O Banco de Resíduos, Banco integrante dos Bancos Sociais foi indicado em 
fevereiro de 2011, para compor o Bright Green Book, inicitiva do Conselho Euro 
Brasileiro de Desenvolvimento Sustentado - EUBRA e ONU Habitat, onde as 100 
melhores tecnologias e iniciativas dos últimos 10 anos criaram as bases para uma 
economia verde no século 21. O livro pode ser acessado no endereço: 
http://www.brightgreencities.com/v1/downloads/BRIGHT-GREEN-BOOK-2011.pdf, 
na página 62.

Os casos foram selecionados pelo Conselho Consultivo do Bright Green Cities 
juntamente com entidades ligadas a tecnologias limpas, desenvolvimento 
sustentado e também pela internet. O livro foi publicado em formato tradicional 
e distribuído pelas livrarias e instituições educacionais ao redor do mundo. No 
dia do lançamento do livro, o projeto mais comentado e votado da obra, foi o 
projeto brasileiro Banco de Resíduos da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais. 

Bright Green Book

Fundação Banco do Brasil certifica três projetos dos 
Bancos Sociais

A Fundação Banco do Brasil certificou três projetos dos Bancos Sociais: Bolsa de 
Recicláveis, Clique Alimentos e Banco de Alimentos, na sexta edição do Prêmio 
Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2011.

As tecnologias podem ser conferidas no Banco de Tecnologias Sociais BTS, pelos 
sites www.tecnologiasocial.org.br ou www.fbb.org.br.Cerificação Fundação Banco de Brasil

27    RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA FGBS    2011



-Prêmio Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa-

-10 Prêmio CREA - Pernambuco

-Prêmio Rotary Clube Lindóia Passo da Areia

-Prêmio Destaque Comunitário (Rede Pampa de Televião)

-Prêmio Rio Grande que dá Certo

Prêmio Sinepe - Excelência em Responsabilidade Social

-Medalha a Porto Alegre (Prefeitura Municipal) 

-Prêmio Lideres e Vencedores (Assembléia Legislativa e Federasul) 

-Prêmio Destaque Comunitário (Câmara de Vereadores de Porto Alegre)

-Distinção Rotária do Rio Grande do Sul

-Distinção Lions do Rio Grande do Sul

-Prêmio Destaque Comunitário SENAR (Serviço Nacional de Aprendizado 
Rural)

-Prêmio Associação de Criadores de Gado do Rio Grande do Sul

-Troféu Solidariedade, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Principais 
Premiações e Distinções

2000 a 2010
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CURSOS PROFISSIONALIZANTES
Capacitando as pessoas que mais precisam e gerando renda nas comunidades

Com o objetivo de capacitar as pessoas que mais precisam e gerar renda nas comunidades carentes, a Fundação Gaúcha dos 
Bancos Sociais e o Banco de Alimentos  capacitaram 737 pessoas em 2011. Grande parte dos alunos que frequentam os cursos dos 
Bancos Sociais são pessoas assistidas nas instituições beneficiadas, enquanto os cursos do Banco de Alimentos são oferecidos aos 
funcionários das instituições assistidas, com o objetivos de qualifica-los para suas atividades diárias nas entidades. 

Quatro cursos de iniciação profissional são desenvolvidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI-RS) e Serviço Social da Indústria (SESI-RS). Dos 450 alunos matriculados, 367 receberam a certificação do Senai, além de 
materiais didáticos, passagens e alimentação gratuitamente. Os cursos são oferecidos pelos Bancos de Vestuários, Mobiliários, 
Computadores e Materiais de Construção. As aulas ocorrem nas instalações dos Bancos Sociais, e são ministradas por instrutores 
do SENAI-RS. Os cursos da Fundação capacitam as pessoas das localidades mais carentes da capital, as quais atuam como 
multiplicadores formando núcleos de trabalho, gerando renda para o grupo, e incentivando o aprendizado e crescimento 
profissional.

Já o Banco de Alimentos capacitou 370 pessoas nos projetos Oficina do Sabor, Primeiro Passos, Nutrindo o Amanhã e Cozinha Nota 
Dez. Cozinheiros, auxiliares e funcionários de 75 instituições realizaram cursos de Higiene e Manipulação de Alimentos. 
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PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Os Bancos Sociais participaram de importantes feiras, fóruns, seminários, 
exposições e shows, levando solidariedade para todo o Brasil.

Banco de Alimentos participa da 13ª Transposul

Aconteceu de 13 a 15 de julho, no Centro de Eventos da FIERGS, a 13ª Transpo-Sul - Feira e Congresso de Transporte e 
Logística, evento que mantêm a tradição de trazer para os debates os principais temas da atualidade e, em paralelo, 
expor as novidades de produtos e serviços para o setor.  Nessa edição, o Banco de Alimentos e os Bancos Sociais 
participaram com mostra de trabalhos e ações de nutrição.

O Banco de Alimentos teve grande participação no Espaço de Responsabilidade Social do Setcergs. No estande, 
Nutricionistas e Estagiárias de Nutrição do Banco de Alimentos realizaram avaliações e orientações nutricionais 
gratuitas aos participantes. No espaço também foi disponibilizado o totem do Clique Alimentos, que possibilitou ao 
público da feira a realização de doações gratuitas de alimentos ao Banco. A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais 
realizou mostra de seus trabalhos no estande do Sistema FIERGS. Móveis restaurados pelo Banco de Mobiliários; 
roupas, tapetes e artesanatos produzidos com resíduos da indústria têxtil e do vestuários; livros arrecadados nas 
campanhas do Banco de Livros, entre outros, foram apresentados ao público da feira.

O Setcergs foi um dos instituidores do Banco de Alimentos, e desde 2000, é responsável pelo gerenciamento logístico 
do Banco. Somente em 2010, os caminhões das empresas associadas ao Setcergs rodaram mais de 80 mil quilômetros, 
levando alimento e esperança as entidades atendidas pelo Banco de Alimentos. Motoristas e ajudantes são voluntários 
neste trabalho, que realizam com muito apreço e orgulho.

" C o n e c t a n d o  E m p r e s a s .  C r i a n d o  
Oportunidades" 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), com a participação do Centro 
Internacional de Negócios (CIN-RS) da FIERGS e articulação da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, e Banco de Resíduos, realizaram 
no dia 2 de agosto o Workshop "Conectando Empresas. Criando 
Oportunidades" do Programa Brasileiro de Simbiose Industrial (PBSI), no 
âmbito do Programa AL-INVEST IV.

Estande dos Bancos Sociais - Sistema FIERGS Banco de Alimentos no Espaço de Responsabilidade Social SETCERGS
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FGBS promove 3º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos

A busca de soluções para a destinação final dos resíduos tem-se constituído em desafio, tanto para o setor público como 
para o setor privado. Visando contribuir com a empresa, poder público e sociedade como um todo, na busca do 
desenvolvimento sustentável, o Instituto Venturi Para Estudos Ambientais, juntamente com o Banco de Resíduos e 
Conselho de Cidadania, ambos do Sistema FIERGS, promoveram de 13 a 15 de junho de 2011, o 3° Fórum Internacional 
de Resíduos Sólidos.

O Fórum objetivou dar continuidade às discussões sobre o tema, iniciadas nas edições anteriores, que precisam de 
esforço maior para se chegar a uma solução, difundir e aprofundar conhecimentos que abordem as causas da existência 
dos resíduos sólidos, provocando uma reflexão que leve a uma consciência das suas conseqüências para a relação 
sociedade-natureza, histórica e socialmente construída.

O 3º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos consolida-se como o evento técnico e científico mais importante da 
região sul no tema resíduos sólidos, apresentando uma visão ampla do assunto que abrange desde estudos acadêmicos 
até a visão governamental e empresarial.

O sucesso das edições anteriores, que contou com expressões mundiais na questão ambiental, deu aos organizadores a 
certeza da importância da continuidade do Forum, apontando a necessidade da promoção de um espaço onde os 
diversos stakeholders da cadeia de gerenciamento de resíduos sólidos pudessem fomentar seus projetos e estabelecer 
novos negócios.

Nesse contexto, o 3º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos vem atender a uma demanda do mercado, dos geradores 
de resíduos, da indústria, dos núcleos de produção mais limpa, e dos centros de pesquisa e desenvolvimento de novos 
materiais.

Faculdade de Design UniRitter realiza mostra dos Bancos Sociais

A Faculdade de Design do UniRitter, em parceria com o Banco de Mobiliários, realizaram a exposição Design de 
Mobiliário Pré-Escolar: Equacionando Necessidades Pedagógicas, que ocorrereu no dia 18 de maio de 2011, às 20h, no 
Saguão do Prédio A do Campus Porto Alegre do UniRitter.
 
A exposição apresentou projetos de mobiliários pré-escolares desenvolvidos pelos acadêmicos da disciplina de Projeto 
de Produto IV,  confeccionados na Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais. Após a exposição, os projetos foram doados 
para a FGBS, que irá produzir um livro sobre Design de Mobiliário Pré-escolar, em parceria com os alunos da disciplina.

Ariovaldo Caodaglio, Presidente da SELUR foi um dos palestrantes do eventoPaulo Renê Bernhard, Diretor Superintendente dos Bancos Sociais na abertura 
do evento

UniRitter mantêm Núcleo de Design no Complexo da FGBS, com 11 bolsistas coordenados pelo Prof. Ms. Daniel Quintana Sperb
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Bancos Sociais participam da Ação Global promovida pelo SESI

No dia 14 de maio, 48 colaboradores e estagiários dos Bancos de Alimentos, Mobiliários e Vestuários participaram da 
Ação Global 2011, ensinando técnicas em oficinas e realizando atividades de segurança alimentar. As ações ocorreram 
das 9h às 17h, no Centro de Atividades Rubem Berta (Rua Paulino Gonçalves Barcelos, nº 307 - Porto Alegre/RS). 

Entre as ações desenvolvidas pelos Bancos Sociais, se destacaram: Banco de Alimentos: Educação alimentar através de 
oficinas culinárias e atividades lúdicas; Banco de Vestuários: Oficinas de amostra de almofada, pulseira de caixa de leite, 
chaveiros de retalhos e técnicas de pintura em CD; Banco de Mobiliários: Técnicas de pinturas em artesanatos (pátina 
com cera).

A Ação Global foi realizada simultaneamente em todos os Estados do País, facilitando o atendimento gratuíto em 
diversas áreas, como: documentação, embelezamento, saúde, educação, entre outras. No Rio Grande do Sul, o evento é 
promovido pelo Sistema FIERGS, por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi), juntamente com a Rede Globo. 

Banco de Alimentos participa do 7° Fórum Nacional de Alimentação 
Escolar

A Professora e Nutricionista Ms. Denise Zaffari e a Nutricionista Adriana Lockmann participaram do 7° Fórum Nacional 
de Alimentação Escolar, promovido pela FENERC (Federação Nacional das Empresas de Refeições Coletivas). O evento 
ocorreu nos dias 19 e 20 de maio de 2011, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, Capital.

A professora Denise participou do evento compondo a mesa de abertura, e realizando palestra onde o Projeto de 
Extensão Universitária Banco de Alimentos/UNISINOS foi apresentado no fórum intitulado "Cases de Sucesso em 
Alimentação Escolar".

Os trabalhos realizados pelo Banco de Alimentos em conjunto com universidades parceiras foram apresentados pela 
Nutricionista Adriana, no Espaço “Modelos de Sucesso na Alimentação Escolar”. No local, foram exibidos Projetos 
Desenvolvidos para a eficácia do segmento de alimentação escolar (escolas públicas e/ou privadas).

Oficinas dos Bancos de Alimentos, Vestuários e Mobiliários  durante Ação Global 2011

Palestra da Nutricionista Denise Zaffari durante o 
7º Fórum Nacional de  Alimentação

Estande do Banco de Alimentos na Área de Exposição de 
Produtos e Serviços para Alimentação do Fórum

Nutricionista Adriana Lockmann apresenta os trabalhos 
desenvolvidos pelo Banco de Alimentos
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Feira de Páscoa - 4 a 8 de abril - FIERGS

Feira do Dia das Mães - 2 a 6 de maio - FIERGS

Feira de Natal - 5 a 9 de dezembro - FIERGS

O Banco de Vestuários da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais oferece uma forma eficiente e ecologicamente correta de 
destinar os resíduos, retalhos e sobras das indústrias do setores têxtil e de vestuários. O que é considerado desperdício, para o 
Banco de Vestuários é visto como matéria-prima e fonte de renda.

O Banco repassa mensalmente toneladas de resíduos têxteis às instituições do terceiro setor (grupos do Projeto Reciclando com 
Arte, clubes de mães, grupos de terceira idade, associações comunitárias e igrejas) que transformam este desperdício em riqueza 
para a comunidade. De panos de prato a bolsas, são centenas de artigos confeccionados com muita criatividade por artesãs. Para 
capacitar as artesãs, a Fundação oferece cursos     profissionalizantes ministrados por instrutores do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI-RS). 

O Projeto Reciclando com Arte, reúne dezenas de artesãs de Porto Alegre e municípios gaúchos que, de forma organizada, 
participam de feiras exclusivas, cursos e palestras oferecidos pelo Banco. Toda renda gerada pela comercialização de produtos é 
das artesãs, que recebem também resíduos têxteis e de vestuários gratuitamente do Banco de Vestuários. O grupo é assessorado 
pela Assistente Social Maria de Lourdes Giongo, que orienta o planejamento dos trabalhos,  estruturação do Grupo, e feiras, com a 
colaboração do Projeto Micro Empresário Independente (MEI), do SEBRAE.

TRANSFORMANDO DESPERDÍCIO EM BENEFÍCIO SOCIAL 

Projeto Reciclando com Arte

Produtos dos Cursos são comercializados gerando renda aos alunos
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Integração entre empresas e entidades do terceiro setor mobiliza mais  de 250  ONGs de 
Porto Alegre em evento da FGBS

Os Bancos Sociais reuniram mais de 250 entidades beneficentes na confraternização de final de ano, realizada no dia 9 de 
dezembro, nas suas instalações. No encontro foram partilhados os resultados das ações realizadas em 2011, certificadas 46 
cozinhas “Nota Dez”, e distribuídos centenas de brindes para uso das entidades. O evento foi aberto pelo Diretor Superintendente 
dos Bancos Sociais, Paulo Renê Bernhard, juntamente com a Assistente Social da FGBS, Maria de Lourdes Giongo, e o Presidente do 
Banco de Alimentos de Porto Alegre, Antonio Parissi. Os convidados também assistiram à apresentação do músico Marcos Krapf 
Silva, interpretando sucessos da música brasileira.

A Fundação oferece capacitação profissional gratuita às pessoas carentes. Muitos dos alunos que já se capacitaram ficaram 
sabendo dessa oportunidade através das entidades beneficiadas pelos Bancos Sociais. Para que os funcionários dessas entidades 
possam orientar as pessoas carentes atendidas, e estimular a realização dos cursos, foi realizado e apresentado na oportunidade 
um vídeo com relatos de alunos e ex-alunos participantes desse projeto. Paulo Renê ressaltou que essa é uma grande 
oportunidade na vida das pessoas atendidas nas instituições “Mais de 1.000 pessoas já se formaram nos cursos dos Bancos Sociais, 
pessoas indicadas pelas instituições de vocês. Elas ficam extremamente felizes, pois muitos nunca tiveram uma oportunidade, e 
aqui aprendem uma profissão, além de ganhar a certificação do SENAI, o que abre portas para elas” disse. O curso, material 
didático, alimentação, uniforme, transporte e certificação são oferecidos gratuitamente aos alunos pelo Senai,  Sesi e FGBS.

A equipe de Nutrição, liderada pelas Nutricionistas Adriana Lockmann e Mariana Brito, apresentou vídeo dos Projetos de Nutrição 
desenvolvidos pelas nutricionistas e Estagiárias do Banco de Alimentos. O vídeo mostrou o dia a dia da equipe que luta para 
melhorar a saúde, a segurança alimentar e a auto-estima de milhares de crianças, adolescentes, adultos e idosos atendidos nas 
instituições beneficentes. Outro momento que ressaltou o trabalho da equipe de nutrição, foi a entrega dos certificados “Cozinha 
Nota Dez” às instituições atendidas pelo Banco de Alimentos, e que conseguiram implantar, através do auxílio da equipe de 
nutrição do Banco de Alimentos, um padrão correto de higiene e segurança alimentar em suas cozinhas. Ao todo, quatro entidades 
ganharam a certificação Cozinha Nota 10 – Categoria Ouro, e 42 foram agraciadas com a certificação Cozinha Nota 10 – Categoria 
Prata. O Banco de Alimentos trabalhou com 82 instituições em 2011, auxiliando na implantação desta cultura essencial ao bom 
funcionamento das cozinhas e saúde das pessoas atendidas. Foram certificadas, na categoria ouro, as entidades: Creche 
Comunitária Vó Ana; Instituto Pequena Casa da Criança; Escola de Educação Infantil Santa Catarina; e Centro de Atendimento 
Comunitário Morro da Cruz.

Mais de 200 brindes produzidos ou reformados nos Bancos Sociais foram entregues às entidades beneficentes através de um 
sorteio muito animado. Estantes com livros, computadores, mesas, brinquedos, carrinhos de bebes, ventiladores, e muitos outros 
que ajudarão nas rotinas das instituições. O evento foi encerrado com um coquetel de confraternização, e a promessa de que em 
2012, esta parceria continuará dando uma vida mais digna e feliz a milhares de pessoas.
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Banco de Alimentos  alegra confraternização dos colaboradores do  GBOEX 

No dia 22 de dezembro o GBOEX realizou sua tradicional reunião de fim-de-ano no auditório da empresa, em sua sede, 
em Porto Alegre. Foram lembradas as ações, prêmios e conquistas de 2011 e prestadas homenagens aos funcionários 
destaques.

O Banco de Alimentos, que tem o GBOEX como um de seus principais mantenedores desde a fundação, também foi um 
dos destaques, por intermédio dos seus mascotes “Feijão, Arroz e Passarinho”, que com suas presenças, abrilhantaram 
o evento. Na ocasião a empresa incentivou o grupo a participar do Clique Alimentos, que é uma oportunidade para 
qualquer pessoa colaborar com a sociedade, facilmente, e sem custos para quem clica.

Comemoração do Dia da Criança no complexo dos BANCOS SOCIAIS

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais e o Banco de Alimentos de Porto Alegre realizaram no mês das crianças diversas 
atividades para divertir e estimular o conhecimento das crianças atendidas nas instituições beneficentes, assim como 
filhos de colaboradores. 

As atividades foram realizadas nos dias 30 de setembro e 7, 14 e 21 de outubro, no Piquete dos Bancos Sociais. As 
crianças participaram de oficinas Culinárias de Gastronomia, de Rodas Literárias e Tenda da Transformação, com o 
Banco de Livros, assistiram a apresentações do Teatro de Fantoches e brincaram com jogos pedagógicos do Banco de 
Computadores, e de bolita e pião com o Banco de Mobiliários.

Colaboradores GBOEX divertem-se com apresentação dos mascotes do Banco de Alimentos
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Centro de Apoio ao Portador de Anemia Falciforme e Rede de Bancos de Alimentos 
unidos pela saúde

O Centro de Apoio ao Portador de Anemia Falciforme, com o apoio da Rede de Bancos de Alimentos, organizou em 16 
de agosto o 1º Ciclo de Palestras: Doença Falciforme. Tua Criança Tem? O objetivo foi promover o conhecimento sobre a 
Doença Falciforme, aplicando-o no benefício e na melhoria da qualidade e expectativa de vida de crianças e 
adolescente acometidos pela doença.

A Doença falciforme é a doença hereditária monogênica mais comum no Brasil, decorrendo de uma única alteração na 
molécula de hemoglobina (HB). Assim, a HB anormal S é produzida no lugar da HB normal. Ainda sem cura, pode trazer 
implicações sérias, e até mesmo levar a morte caso não tenha assistência adequada. O diagnóstico precoce e 
acompanhamento regular melhoram a qualidade de vida das crianças, podendo reduzir e até mesmo evitar 
complicações da doença.

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais reuniu em 7 de dezembro, seu Conselho de Curadores no Espaço Rio-Grandense 
Leste, na FIERGS, para dar posse ao Presidente do Sistema FIERGS, Heitor José Müller, como Presidente Voluntário do 
Conselho de Curadores da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais.

O Presidente Heitor José Müller falou da importância da Fundação e da transparência como atua, além de elogiar o 
recente Prêmio que os Bancos Sociais receberam da Fundação Rio-Grandense de Fundações e Ministério Público, na 
Categoria Gestão. O Presidente ressaltou o trabalho do Grupo de Artesãs do Projeto Reciclando com Arte, do Banco de 
Vestuários, que confeccionou guirlandas natalinas para a Diretoria da FIERGS, entregues na Festa de Final de Ano da 
Presidência “elas realizaram um trabalho com muito carinho, e ficaram felizes e emocionadas com o reconhecimento 
que esse trabalho gerou” disse. Na mesma semana, o Reciclando com Arte realizava na FIERGS a Feira de Natal, com 
exposição e comercialização de artigos artesanais, uma fonte de renda e reconhecimento para o Grupo.

Heitor José Müller é empossado Presidente do Conselho de Curadores da FGBS
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550 Cadeiras de Rodas beneficiam entidades gaúchas
Parceria entre  EGD Antonio Carlos Pereira de Souza do Rotary Club de Porto Alegre Independência, Fundação Gaúcha 
dos Bancos Sociais (Paulo Renê Bernhard/Antonio Parissi-RC POA-Independência), Fundação dos Rotarianos de Porto 
Alegre-D.4670/4680-RS, Ricardo Dettmer (RC Porto Alegre), Hiperides (RC São João ) e Claudio Gandolfi (FIERGS), 
conquistou mais um sonho para a população gaúcha, a viabilização de internação de 500 CADEIRAS DE RODAS.  As 
cadeiras de rodas foram doadas a diversas entidades gaúchas, tais como hospitais e ONGs.

Piquete dos Bancos Sociais na Semana Farroupilha

No mês de setembro, os Bancos Sociais disponibilizaram aos seus 
colaboradores e visitantes um novo piquete, onde puderam comemorar 
o espírito da Semana Farroupilha. Todas as manhãs, os colaboradores 
utilizaram o espaço para a preparação do Chimarão, e na hora do 
almoço, para  churrascos e comida campeira.

Em outubro, o local foi visitado por crianças de entidades assistidas e 
filhos de funcionários, que realizaram atividades lúdicas,  de 
gastronomia e nutrição. No encerramento das atividades, o piquete foi 
doado para ser utilizado por uma escola. 

Banco de Alimentos participa da Caravana Walmart

Diretoria do Banco de Alimentos de Porto Alegre e aproximadamente 30 funcionários de Núcleos Bancos de Alimentos 
participaram, no dia 13 de setembro, da Caravana do Instituto Walmart Brasil, realizado na Fundação Pão dos Pobres. O 
evento teve como propósito reunir ONGs e Instituições para confraternização e troca de experiências sobre mobilização 
comunitárias. Durante o encontro, as entidades participaram de debates, ouviram casos de mobilização social e 
participaram de atividades.

Intgrantes do Rotary Club Independência, Diretoria da Fundação dos Bancos Sociais e convidados durante cerimônia da entrega de cadeiras de rodas

Piquete foi palco de diversas atividades dos Bancos Sociais 
na Semana Farroupilha

Rede de Bancos de Alimentos participa de evento do MDS em Porto Alegre

 Em  26 de agosto, o Ministério de Desenvolvimentos Social (MDS) realizou o Encontro da Região Sul (Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná) de Bancos de Alimentos, em Porto Alegre, com o objetivo de avaliar e discutir novas estratégias 
de implantação dos Bancos no país, a partir de 2012. Para isso, foram ouvidas as experiências públicas apoiadas pelo 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Rede SESC Mesa Brasil, as Regionais das CEASAS, além de 
organizações sociais , privadas e a REDE DE BANCOS DE ALIMENTOS.
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Banco de Alimentos participa da Semana Ambiental da 
General Motors

O Banco de Alimentos de Porto Alegre participou de, 6 a 8 de junho, da Semana 
Ambiental da General Motors, em Gravataí.

No estande do Banco de Alimentos, Nutricionistas e Estagiárias do Banco forneceram 
orientações de segurança alimentar e nutricional a funcionários bem como a  
estudantes de 8 a 15 anos. As crianças também participaram de atividades lúdicas 
desenvolvidas pelas nutricionistas, além de ganhar a revistinha do Banco de 
Alimentos.

Banco de Alimentos participa de ação de Nutrição com CRN e Unisinos

O Banco de Alimentos de Porto Alegre realiza todos os meses a tradicional campanha “Sábado Solidário” na Rede de 
Supermercados Walmart do Rio Grande do Sul. Nessa edição da Campanha aconteceu uma ação inovadora no 
Supermercado BIG Cristal, em Porto Alegre: a brincadeira “Na Medida Certa”, em parceria com o Conselho Regional de 
Nutricionistas – CRN, e a Universidade do Vale do Rio do Sinos – Unisinos, ação que impulsionou as arrecadações e 
ajudou a disseminar bons hábitos de nutrição para a população.

Rede de Bancos de Alimentos arregimenta Voluntários Gerdau

O Presidente da Rede de Bancos de Alimentos, Paulo Renê Bernhard e o Presidente do Banco de Alimentos de Porto 
Alegre, Antonio Parissi, palestraram para aproximadamente 250 funcionários da Gerdau, no dia 23 de novembro. O 
encontro teve como objetivo apresentar o Banco de Alimentos e suas atividades. Os colaboradores Gerdau já 
começaram a se engajar com a causa, participando como voluntários da Campanha Sábado Solidário e Super Natal.

Presidente do Banco de Alimentos de Porto Alegre, Antonio Parissi palestra na PUC

O Presidente do Banco de Alimentos de Porto Alegre, Antonio Parissi, realizou palestra para Universitários da PUC-RS na 
noite de 17 de novembro. Parissi apresentou o Banco de Alimentos, e falou da importância da Responsabilidade Social 
para estudantes da Famecos. O evento foi organizado por estudantes da disciplina de Cerimonial e Protocolo do Curso 
de Relações Públicas da PUC-RS.

Crianças durante leitura da Revistinha 
do Banco de Alimentos

Nutricionistas e Voluntários divulgam a brincadeira “Na Medida Certa” durante o Sábado Solidário
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Gincana Farroupilha faz arrecadação para o Banco de Alimentos

Aconteceu de 26 a 29 de setembro, na FIERGS, a Gincana Corporativa Farroupilha, envolvendo colaboradores do 
CIERGS e do Condomínio. Foram realizadas diversas tarefas pelas equipes, com destaque para a prova de arrecadação 
de alimentos, que beneficiou o Banco de Alimentos com 1.158 quilos de gêneros alimentícios. Farinha de trigo, leite e 
sucrilhos foram os alimentos mais doados.

Das 10 equipes participantes, as três primeiras colocadas foram: Em 1º lugar, a Equipe Raízes do Pampa; em 2º lugar, a 
Equipe Farrapos de Ouro; e em 3º lugar, a Equipe Hiper Timão. A Gincana teve como objetivos promover a integração 
dos colaboradores (funcionários, estagiários e terceiros alocados nas áreas) do CIERGS e do Condomínio; proporcionar 
a disseminação dos valores e princípios do Sistema FIERGS; oportunizar a analogia entre a temática proposta – Semana 
Farroupilha – e a perspectiva “Orgulho” em trabalhar no CIERGS e no Condomínio; estimular nos participantes a busca 
de uma visão sistêmica e atuação integrada; demonstrar de forma participativa e lúdica a partir da temática proposta as 
vantagens ebenefícios do trabalho em equipe; e promover a valorização das pessoas. 

Os Banco de Alimentos parabeniza esta grande iniciativa, que ajudou a levar uma alimentação mais digna para mais de 
360 entidades beneficiadas em Porto Alegre.

Jorge Luiz Buneder apresenta os Bancos Sociais na 
AMCHAM

O  Coordenador do Conselho de Cidadania da FIERGS, Jorge Luiz 
Buneder,  apresentou os Bancos Sociais e as ações desenvolvidas por 
esta Fundação para os Associados da AMCHAM. A palestra foi realizada 
no dia 31 de agosto, no Amcham Business Center, em Porto Alegre.

REDE DE BANCOS DE ALIMENTOS participa das reuniões na CEASA  para criação de 
Bancos de Alimentos

A convite do Ministério do Desenvolvimento Social, o Presidente da Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul, 
Paulo Renê Bernhard proferiu palestra em evento organizado pela CEASA-RS e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, 
Pesca e Cooperativismo , para criação de Bancos de Alimentos locais. O encontro ocorrido no dia 28 de setembro, tratou 
de questões referentes ao Programa de Segurança Alimentar com enfoque em Banco de Alimentos, o papel dos  
Governos Federal, Estadual, Municipais e a participação da Sociedade Civil.

Coordenador do Conselho de Cidadania da FIERGS, Jorge 
Luiz Buneder durante palestra na AMCHAM

Equipes da Gincana Farroupilha durante a entrega de mais de 1 tonelada de alimentos arrecadados em prol do Banco de Alimentos
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Ministério Público visita os Bancos Sociais

No dia 25 de julho, os Bancos Sociais e Banco de Alimentos receberam a visita do Procurador de Fundações do Rio 
Grande do Sul, Dr. Antônio Carlos de Avelar Bastos, e do Assessor da Procuradoria de Justiça Criminal e Procuradoria de 
Fundações, Dr. Miguel Ângelo Prietto dos Santos.

Na oportunidade, os ilustres visitantes puderam conferir a excelência dos trabalhos realizados e inovações da Fundação 
Gaúcha dos Bancos Sociais, e foram inteirados, ainda, sobre o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para 
implantação dos Bancos Sociais nas demais regiões do Brasil, projeto que foi elogiado pelo Procurador. “É um Projeto 
vitorioso e, com certeza, a implantação será um sucesso em todos os Estados, pois é bem estruturado e possui um 
diferencial”, afirmou o Procurador.

Durante a visita, foi descerrada uma placa em homenagem ao Procurador Antônio Carlos de Avelar Bastos, na Galeria 
de Honra dos Bancos Sociais, local onde estão os principais apoiadores do Projeto. O Diretor Superintendente da 
Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, Paulo Renê Bernhard lembrou que o Ministério Público foi um dos 
impulsionadores do Projeto. “O Ministério Público esteve desde o início ao nosso lado nos orientando, e hoje ficamos 
muito orgulhosos de prestar este reconhecimento”, disse Paulo Renê. O Rio Grande do Sul possui mais de 300 
Fundações atualmente. O objetivo do Ministério Público é garantir à sociedade que as fundações se dediquem 
exclusivamente às suas finalidades sociais, por isso, se faz importante o acompanhamento permanente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

VISITAS

Os Bancos Sociais receberam importantes visitas, tais como Diretores de Empresas e Instituições, Parceiros, 
Doadores, Funcionários de Entidades Beneficentes, Estudantes, e muitos outros que conheceram de perto o 
Complexo dos Bancos Sociais .

Visitantes ilustres no Complexo dos Bancos Sociais
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Jorge Luiz Buneder e Nilsa Maria Müller recebem Presidente da Câmara de 
Vereadores de Porto Alegre nos Bancos Sociais

O Coordenador do Conselho de Cidadania da FIERGS, Jorge Luiz Buneder, e a Sra. Nilsa Maria Müller receberam a 
Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Sra. Sofia Cavedon e Vereadores, que vieram conhecer as 
instalações dos Bancos Sociais, durante visita realizada em 22 de setembro.

Jorge Luiz Buneder e o Diretor Superintendente a FGBS, Paulo Renê Bernhard, apresentaram os trabalhos realizados 
pelos 14 Bancos Sociais, e mostraram aos convidados a fácil metodologia dos Bancos. Na ocasião foi tratado com a Sra. 
Nilsa Müller a criação do Banco de Alimentos de Montenegro, o qual foi bem acolhido, e contará com o apoio das forças 
locais e Lions Club.

O Executivo do Banco de Resíduos, Eng. Luiz Antonio Rebouças dos Santos, expôs à Câmara de Vereadores soluções de 
reaproveitamento dos resíduos da construção civil, citando como exemplo a possibilidade da utilização de resíduos 
triturados provenientes das demolições do Estádio Olímpico para construção de vias secundárias em Porto Alegre. Na 
oportunidade, a Presidente Sofia e Vereadores apresentaram à Diretoria dos Bancos Sociais o “Câmara na 
Comunidade”, Projeto da Câmara de Vereadores de Porto Alegre implantado neste ano, que leva Vereadores e Órgãos 
da Prefeitura às comunidades, com o objetivo de identificar as reclamações dos moradores e encaminhar soluções 
junto aos órgãos competentes.

Participaram ainda da reunião os Vereadores Raul Torelly Fraga, Antonio Proença, e Maria Celeste de Souza da Silva, 
membros da Frente Parlamentar de Combate à Fome e à Miséria; a Assessora da Presidencia da Câmara de Vereadores, 
Angelisa Silveira; o Presidente do Banco de Alimentos de Porto Alegre, Antônio Parissi; o Presidente do Banco de 
Gestão e Sustentabilidade, João Antonio Porto Costa; a Assistente Social do Banco de Alimentos, Maria de Lourdes 
Giongo; o Gerente dos Bancos Sociais, Gilmar Ximenez da Luz, e a Nutricionista do Banco de Alimentos, Adriana 
Lockmann.
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Comjovem visita Bancos Sociais do Rio Grande do Sul 

Um grupo da Comissão de Jovens Empresários do Transporte e Logística do RS (Comjovem/RS) esteve visitando as 
instalações da Fundação Gaúcha de Bancos Sociais. Os visitantes foram recebidos pelo presidente do Banco de 
Alimentos do Rio Grande do Sul, Paulo Renê Bernhard, que fez uma apresentação histórica e da estrutura atual da 
organização.

Presidente Lucila Osório apresenta o Banco de 
Vestuários à senhoras da sociedade

No dia 6 de setembro, a Presidente Lucila Osório apresentou o Banco de 
Vestuários e as atividades desenvolvidas às senhoras Anabela 
Loifermann, Elone Schneider Vontobel, Eveline Borges Streck, Liane 
Xavier, Lizete Bom Woida Ribeiro, e Maria Beatriz Ferreira. A Presidente 
do Banco de Vestuários expôs os principais projetos do Banco, entre eles 
o “Reciclando com Arte”. Participou do encontro também o Diretor de 
Participações e Inovação do BADESUL, Sr. Francisco Cláudio Duda e o 
Coordenador do Conselho de Cidadania Jorge Luiz Buneder. 

Vice-Presidente do BRDE, Carlos Henrique Horn, 
VISITA Bancos Sociais

Carlos Henrique Horn,Vice-Presidente e Diretor de Planejamento do 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, e Diretoria 
do BRDE visitaram os Bancos Sociais no dia 5 de dezembro.

O BRDE já colabora com o Banco de Livros, com doações, e pretendem 
fazer campanhas de arrecadação de alimentos. Participam do Banco de 
Resíduos, com o Projeto Sul Recicla (criação de linha de crédito para 
empresas recicladoras), apóiam a Bolsa de Recicláveis e estão 
trabalhando no Grupo Setorial do Governo "Reciclagem e Despoluição", 
do qual o Banco de Resíduos faz parte.

Diretoria do BRDE e FGBS durante visita às instalações 
dos Bancos Sociais.

Representantes do Comjovem conhecem as instalações dos Bancos Sociais da FIERGS.

Presidente Lucila Osório, Diretoria da FGBS e convidados 
no Banco de Vestuários
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Diretoria do Instituto Geração Tricolor nos  Bancos 
Sociais

A Diretoria do Instituto Geração Tricolor, do Grêmio Foot-ball Porto 
Alegrense visitou os Bancos Sociais em 02 de dezembro. Estiveram 
presentes Luciana Pavão Kroeff, Presidente do Instituto Geração Tricolor 
e Suzana Foernges, Coordenadora do Instituto.

O Presidente do Banco de Alimentos de Porto Alegre, Antonio Parissi e 
Diretores da FGBS apresentaram os trabalhos realizados pelos Bancos 
Sociais e Banco de Alimentos. Foi gerada a expectativa de 
emparceiramento no futuro, a partir de março, nas atividades esportivas 
do Tricolor. Também foi feito o convite para a visita de Duda Kroeff, e 
Paulo Odone, através da Presidente do Instituto.

Bancos Sociais recebem Escoteiros, Rotarianos, 
Leões e Maçons em suas instalações

No dia 9 de novembro, os Bancos Sociais receberam a visita de 
autoridades do Escotismo, Rotary, Lions e Maçonaria, que conheceram 
de perto os trabalhos realizados pela Fundação Gaúcha dos Bancos 
Socias.

Gerência de Relações Internacionais e de 
Comércio Exterior da FIERGS nos Bancos Sociais

Diretoria e colaboradores da Gerência de Relações Internacionais e de 
Comércio Exterior da FIERGS (Gerex), lideradas por Ayrton Ramos 
visitaram as instalações e os trabalhos realizados pelos Bancos Sociais no 
dia 16 de setembro. Na oportunidade, o Diretor Superintendente da 
FGBS, Paulo Renê Bernhard conclamou a participação de todos os 
colegas para participarem das ações de responsabilidade social 
desenvolvidas pela Fundação.

Estagiários da FASC conhecem os Bancos 
Sociais 

No dia 26 de maio, o Banco de Alimentos recebeu a visita dos Estagiários 
de Nutrição e Serviço Social da Fundação de Assistência Social e 
Cidadania (FASC), que conheceram o Banco e os trabalhos 
desenvolvidos. Os visitantes também fizeram a doação de gêneros 
alimentícios para o Banco. 

Ayrton Ramos e Diretoria GEREX nos Bancos Sociais

Instituto Geração Tricolor durante visita às instalações da 
FGBS

Estagiários da FASC no Banco de Alimentos

Escoteiros, Leões, Rotarianos e Maçons durante almoço 
na Cozinha Experimental do Banco de Alimentos
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Jorge Luiz Buneder recebe Diretor do BADESUL nas 
instalações dos Bancos Sociais

No dia 06 de setembro, os Bancos Sociais receberam a visita do Diretor 
de Participações e Inovação do BADESUL, Sr. Francisco Cláudio Duda. Na 
oportunidade, foram apresentadas as instalações dos Bancos Sociais e 
Banco de Alimentos.

Visita a Zildo de Marchi, Presidente da Fecomércio

Em 31 de agosto, Jorge Luiz Buneder, e Paulo Renê Bernhard, 
participaram de reunião com o Presidente Zildo De Marchi e Diretoria da 
Fecomércio-RS, buscando uma integração de ações da Rede de Bancos 
de Alimentos e Mesa Brasil.

A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Estado do 
Rio Grande do Sul - Fecomércio-RS - é uma entidade sindical de grau 
superior que integra o Sistema Confederativo de Representação Sindical 
do Comércio (Sicomércio). A Fecomércio-RS possui hoje 112 sindicatos 
filiados e representa mais de 580 mil empresas.

Complexo dos Bancos Sociais foi visitado pelo 
Instituto Lojas Renner

Os Bancos Sociais receberam, em 18 de agosto, a visita da Diretoria do 
Instituto Lojas Renner. Jair Kievel, Gerente de Responsabilidade Social e 
Tatiana Scur, Analista de Responsabilidade Social conheceram de perto 
os trabalhos realizados pelos Bancos Sociais. Na ocasião, o Instituto 
repassou R$30.000,00 para o Projeto Nutrindo o Amanhã via Lei Federal 
8069.

Acadêmicos de Nutrição da URI conhecem 
Banco de Alimentos de Porto Alegre

Comemorando o Dia Nacional da Saúde e da Nutrição, ocorrido no dia 31 
de março, os acadêmicos do Curso de Nutrição da URI-Campus de 
Erechim visitaram o Banco de Alimentos em Porto Alegre, 
acompanhados das professoras nutricionistas Gabriela Zemolin e 
Giovana Ceni. Segundo a professora Gabriela Zemolin, da URI, este tipo 
de visita permite o crescimento pessoal e profissional dos acadêmicos 
do Curso, uma vez que o contato com diferentes realidades contribui 
para a formação do senso crítico dos mesmos. 

Diretor Francisco Cláudio Duda durante visita aos Bancos 
Sociais

Jorge Luiz Buneder e Paulo Renê Bernhard durante visita 
a Zildo de Marchi na Fecomércio

Diretores do Instituto Lojas Renner e Diretoria do Banco 
de Alimentos durante reunião

Acadêmicos do Curso de Nutrição da URI-Campus de 
Erechim visitaram o Banco de Alimentos em Porto Alegre
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VISITAS INTERNACIONAIS

Presidente Heitor José Müller recebe Diretor Internacional de LIONS CLUB nas 
instalações dos Bancos Sociais

O Presidente do Sistema FIERGS, e Presidente do Conselho Curador da FGBS, Heitor José Müller, o Presidente do 
Conselho de Administração da FGBS, Jorge Luiz Buneder, e o Diretor Superintendente da FGBS, Paulo Renê Bernhard, 
receberam o empresário e diretor de Lions Club Internacional na América Latina e Caribe, Edisson Karnopp, nas 
instalações dos Bancos Sociais, em 25 de novembro. Na oportunidade, mais de 40 Leões, conheceram as instalações 
dos Bancos, e Edisson Karnopp foi homenageado com o descerramento de uma placa na Galeria de Honra da Fundação, 
recebendo a Medalha de Honra ao Mérito, justa homenagens aos serviços prestados pelo Lions Club à FGBS e 
especialmente ao Banco de Alimentos.

Jorge Luiz Buneder apresentou os Bancos Sociais aos convidados e ressaltou a atuação dos Clubes de Serviço na nossa 
sociedade. “Temos o privilégio de dar a nossa contribuição, não com dinheiro, mas com a nossa atitude”, afirmou. 
Buneder também lembrou da parceria dos Bancos Sociais com a Confederação Nacional das Indústrias - CNI na 
implantação dos Bancos Sociais nas Federações de Indústrias do país.

Heitor José Muller falou da importância dos trabalhos realizados pelos Bancos Sociais “O resultado do trabalho dos 
Bancos Sociais na cidade onde a ideia está implantada só tem a nos orgulhar”. “Não podemos ser felizes em uma 
comunidade rodeada de pessoas passando por dificuldades, acredito que sempre se possa fazer alguma coisa a mais”, 
concluiu.

Karnopp ressaltou que um dos programas desenvolvidos pelos Lions objetiva minimizar a fome no mundo, o que se 
encaixa com os trabalhos do Banco de Alimentos. Durante discurso, enfatizou “Estamos com a melhor das impressões 
possíveis dos Bancos Sociais, tudo o que vimos superou as nossas expectativas”. “Aqui se faz, aqui se lideram projetos, 
serviços, pessoas e ações, não só em Porto Alegre e Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil” disse.

Durante almoço de confraternização, Edisson Karnopp entregou homenagem do Lions Club a Heitor José Müller, Nilsa 
Maria Müller, Jorge Luiz Buneder, Paulo Renê Bernhard e Sidnei Aragon dos Santos. Logo após, conheceu todos os 
Bancos Sociais,  e conversou com os alunos que realizavam cursos profissionalizantes oferecidos pela Fundação.
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Embaixatriz do Brasil conhece os trabalhos dos 
Bancos Sociais

A Embaixatriz Maria Helena Tôrres Batista-Carrilho, esposa do 
Embaixador do Brasil na Coreia do Norte, Dr. Arnaldo Carrilho, visitou os 
Bancos Sociais no dia 19 de setembro. A Embaixatriz demonstrou grande 
entusiasmo ao conhecer as instalações dos Bancos Sociais e as 
atividades de responsabilidade social realizadas por esta Fundação.

 INGLESES conhecem os Bancos Sociais

Executivos ingleses da Empresa Deep Sea visitaram os Bancos Sociais, no 
dia 25 de agosto. Os visitantes conheceram os trabalhos desenvolvidos 
pelos Bancos Sociais da FIERGS e sua fácil metodologia. Integravam a 
Comitiva ED SHEADER, Presidente e sócio (Inglaterra); DAVID 
THOMSON, Diretor de Vendas e Marketing (Inglaterra); MIKE PENNOCK, 
Vice-Presidente (Estados Unidos), Luciano Ferreira, Gerente de 
Desenvolvimento de Negócios das Américas (Estados Unidos), e 
Eduardo Correa Innecco, Representante de Vendas para o Brasil (Brasil).

Presidente do Rotary Club El Cajón, da Califórnia, 
visita Banco de Alimentos

No dia 23 de novembro, o Banco de Alimentos recebeu a visita de Stu 
Scott, Presidente do Rotary Club El Cajón, da Califórnia, Estados Unidos. 
Acompanhado da esposa, Stu conheceu as instalações e trabalhos 
realizados pelo Banco de Alimentos de Porto Alegre, apresentados pelo 
Diretor do Banco de Alimentos, Francisco Oderich.

Presidente do Banco de Alimentos do EGITO conhece Rede de Bancos 
de Alimentos do Rio Grande do Sul

No dia 25 de maio, o Diretor Executivo do Banco de Alimentos do Egito, Sr. Reda Sukker, reuniu-se com a Diretoria da 
Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul, para conhecer de perto o trabalho e o sucesso desta metodologia 
no Brasil. Reda Sukker e Diretoria também visitaram as instalação do Banco de Alimentos de Porto Alegre, onde 
conheceram a sistemática de trabalho.

O Banco de Alimentos do Egito fornece alimentação para 120 mil famílias mensalmente, trabalhando com 1.600 
organizações de caridade. No mês do Ramadã, o Banco ajuda mais de 750.550 famílias com a refeições.
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VISITAS 

Diretoria SUSEPE 06.06.11

Diretoria CNI 06.05.11

Paulo Renê, João Nedel, Wilson Lima e José Célia 10.06.11

Diretoria Nacional Sesi 21.03.11 Tribunal de Justiça - Ecojus 06.04.11

Relações Internacionais com Alceu Nascimento  17.01.11

Diretoria Walmart 07.04.11

Diretoria do internacional 04.01.11 Reunião com Gerdau e ACI-NH 04.02.11

Reunião com Presidente Aita 29.04.11

Reunião com Diretoria General Motors  23.05.11

Reunião com alunos da UFRGS  15.04.11

Diretoria Puras  15.06.11

Reunião com Sivergs e Comjovem 10.05.11

Reunião com Rotary Clubs Gloria e Teresópolis  12.05.11
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Capacitação Banco de Alimentos Cachoeirinha 22.08.11

Reunião Dr. Miguel Angêlo Prietto dos Santos  10.08.11

Reunião evento Al-Invest  13.12.11

Capacitação Banco de Alimentos de Alvorada 11.11.11Bispo Dom Morelli  04.11.11

Diretoria CEASA e Sr. Gemarno Bonow 25.08.11

Presidente Sofia Cavedon 25.10.11

Jornalista Carla Fachim 17.12.11

Coordenadores do Congresso de Câncer 17.07.11

Reunião Dr. Antônio Carlos de Avelar Bastos 25.07.11 Conselho Regional de Nutrição - CRN 2 - 11.08.11

Reunião com Diretoria Gerdau 28.06.11 Doação CIEE 07.07.11

Diretoria da Biblioteca Pública do RS  12.08.11

VISITAS 

Reunião Ministério Público 12.12.11
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COMUNICAÇÃO E MARKETING
Ações de Comunicação e Marketing que marcaram 2010

Extensão Universitária de Design UniRitter cria site

O Núcleo Design (o mais recente núcleo a ser instalado nos Bancos Sociais) criou 
o site www.nucleodesign.org.br para mostrar os trabalhos desenvolvidos na 
Fundação. O Núcleo foi idealizado pelo Prof. Daniel Quintana Sperb e está 
vinculado a Faculdade de Design e Pró Reitoria de Extensão, Pesquisa e Pós 
Graduação – PROPEX do UniRitter. O Núcleo se destina a desenhar soluções 
relacionadas ao projeto de produtos, processos e sistemas da FGBS.

Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul 
lança a Revista Fazer Bem

No período em que o Banco de Alimentos comemorava seu 11º aniversário, 
também se deu outro importante passo: a publicação da Revista Fazer Bem. O 
lançamento ocorreu no dia 17 de outubro, durante o IV Encontro da Rede de 
Bancos de Alimentos. Com tiragem de 3.000 exemplares, a primeira edição foi 
um sucesso em todo o Rio Grande do Sul, sendo entregue para empresários, 
entidades beneficentes, mantenedores, parceiros, e doadores. 

A publicação bimestral traz matérias de combate ao desperdício e à fome, a luta 
diária dos Bancos de Alimentos Associados para atender hoje mais de 800 
entidades beneficiadas, relatos de experts em alimentantação e 
Responsabilidade Social Empresarial, entre tantos outros assuntos.

A segunda edição foi lançada em 22 de dezembro, e teve como matéria de capa 
“a Educação que gera segurança” mostrando como os cuidados com a 
alimentação na infância melhoram os índices de qualidade na vida adulta, a 
reportagem “O problema começa no campo” sobre a cadeia de desperdício de 
alimentos, a retrospectiva da Campanha Sábado Solidário, a história da 
beneficiada Arco-íris Encantado, entre tantas outras reportagens que 
despertaram  o interesse do leitor.

Comunicados eletrônicos - Informativo quinzenal

O “Notícias da Rede” e o “Comunicado das atividades da Fundação dos Bancos 
Sociais” são os comunicados eletrônicos que relatam as atividades da Rede de 
Bancos de Alimentos e do Conselho de Cidadania da FIERGS para seus 

Conselheiros, Diretores e colaboradores.Presidentes, 

O “Comunicado das atividades da Fundação dos Bancos Sociais” possui 
periodicidade quinzenal e relata as principais atividades desenvolvidas pelos 
Bancos Sociais no período. Já o “Notícias da Rede” visa atualizar continuamente 
os Bancos de Alimentos Associados com as mais diversas informações da Rede, 
e padronizar os processos internos.
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CAMPANHAS DE CAPTAÇÃO

A força da sociedade gaúcha no combate à fome e miséria

 Campanha do Sábado Solidário

O Sábado Solidário é realizado em parceria com a Rede de Supermercados Walmart em todo o Estado do Rio Grande do 
Sul, sempre no primeiro sábado do mês, contando com voluntários de Rotary, Lions, Diaconias, Escoteiros, entre outros.  
Juntos, nossos milhares de voluntários arrecadaram em 2011, mais de 100 mil quilos de alimentos, em dez sábados 
trabalhados (março a dezembro de 2011). 

Campanha do QUILO

A campanha do QUILO - Dia de Doação, se constitui na arregimentação 
de funcionários de empresas, escolas, universidades, etc., que elegem 
um determinado dia do mês como o “Dia de Doação”.  Neste dia, todos 
os funcionários da entidade se unem, cada um levando um QUILO de 
alimento não perecível, que é entregue ao Banco de Alimentos. Várias 
empresas e entidades aderiram a esta ideia em 2011, desenvolvendo a 
solidariedade também no seu local de trabalho.

Presidente da AESFIR entrega doação

Campanha SUPER NATAL  Banco de Alimentos 

O Super Natal Banco de Alimentos foi realizado nos dias 16 e 17 de 
dezembro, nas lojas de todas as Redes de Supermercados. Contou com a 
participação de Voluntários de clubes de serviços, diaconias, escoteiros 
e muitos outros, que juntos, ajudam a alimentar o Natal de muita gente.Colaboradores do Banco de Alimentos e Voluntários 

descarregam doações no Banco de Alimentos
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Clique Alimentos  próximo aos  DOIS MILHÕES  de cliques

Grande destaque do ano foi o Clique Alimentos 
(www.cliquealimentos.com.br), que movimentou 
internautas de todo o mundo, alcançando 1,9 milhão 
de cliques, o que representa 1,9 milhão de quilos de 
alimentos doados para quem mais precisa. 

Criado em 2008 pelas empresas Me Gusta 
Propaganda, Datamex e Vetorial.Net, esta inovação 
tecnológica vem demonstrando o espírito de 
solidariedade da população. Internautas de 120 
países e 2.962 cidades que já participaram da 
campanha, clicando e doando alimentos para o povo 
brasileiro. 

Para doar um quilo de alimento (sem custo para o 
internauta), basta acessar o site e com apenas um 
clique, realizar a doação. O internauta também tem a 
opção de escolher a localidade para a doação e a 

Essa ação só é possível graças ao apoio de empresas 
parceiras, que doam uma cota em quilos de alimentos 
ou equivalente em Reais, que são contabilizadas em 
cliques disponíveis no site. A marca da empresa 
parceira aparece imediatamente após a doação, com 
link para acesso ao respectivo site. 

Clique Alimentos no CELULAR

A grande novidade de 2011, é a parceria com as empresas Human Mobile, 
Me Gusta Propaganda e PlugZone, que desenvolveram uma nova 
tecnologia para o Clique Alimentos, permitindo que qualquer pessoa possa 
fazer doações pelo celular, sem custo. O novo aplicativo será lançado no 
primeiro semestre de 2012, acompanhando a rápida expansão dos 
telefones celulares no País, que hoje ultrapassam o número de habitantes - 
aproximadamente 200 milhões de aparelhos - aumentando as doações aos 
Bancos de Alimentos, e dando mais esperança para a população.

Países que mais clicaram

1º Brasil

2º Estados Unidos

3º Polônia

4º Reino Unido

5º Canadá

Cidades que mais clicaram

1º Porto Alegre

2º São Paulo

3º Rio de Janeiro

4º Pelotas

5º Caxias do Sul

Fidelidade dos Visitantes

- 70,49% dos visitantes retornaram ao site

- 29,51% são novos visitantes 

Ranking de doações

1º Porto Alegre

2º Canoas

3º Pelotas

4º Caxias do Sul

5º Região do Calçado

Tempo médio no site

 7 minutos 55 segundos por visita

Diretoria Human Mobile e Diretoria do Banco de Alimentos 
na Feira BITS.
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 INTER festeja campeonato MUNDIAL doando 5 toneladas ao Banco de Alimentos

O Internacional fez um golaço de arrecadações! No dia 17 de dezembro, arrecadou 5 toneladas de alimentos para o 
Banco de Alimentos de Porto Alegre! Foi uma festa recheada de atividades no complexo Beira-Rio para comemorar os 
cinco anos do maior dos títulos da história do Sport Club Internacional: o Mundial de Clubes da Fifa.

O Clube preparou dois eventos: um à tarde, no gramado principal do Gigante, palco de tantas glórias do Colorado, e 
outro à noite, no ginásio Gigantinho, com ações especiais para crianças e adultos colorados. O Banco de Alimentos 
participou dessa grande comemoração arrecadando alimentos não perecíveis, parceria de longa data que se repete 
com esse grande clube.

Arrecadações em jogos esportivos

O Rio de Janeiro passou por graves dificuldades no mês de janeiro, devido às fortes chuvas que causaram diversas 
catástrofes no Estado. Para ajudar os mais necessitados, o Banco de Alimentos uniu-se ao Sport Club Internacional e 
juntos, arrecadaram centenas de quilos de alimentos que ajudaram as famílias necessitadas.
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DESTAQUE NA MÍDIA GAÚCHA

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, a Rede de Bancos de Alimentos e seus diversos Bancos 
integrantes foram destaque na mídia gaúcha em 2011. 
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SEMANA FIERGS

O informativo eletrônico Semana FIERGS retratou os mais diversos acontecimentos realizados pela 
Fundação dos Bancos Sociais no ano de 2011. 
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INDÚSTRIA EM AÇÃO FIERGS

A Revista mensal Indústria em Ação FIERGS publicou matérias referentes aos Bancos Sociais durante o 
exercício de 2011, prestando assim significativo apoio a FGBS.
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Apresentamos a seguir uma síntese das principais atividades desenvolvidas 

pelos  Bancos Sociais, procurando demonstrar o benefício prestado individualmente. 

É importante destacar que cada um dos Bancos possui um Presidente 

Voluntário, com amplo conhecimento do setor relacionado. Este Presidente cerca-se 

de Conselheiros Empresários e Conselheiros da Sociedade Civil, e contam com uma 

infra-estrutura  executiva oferecida pelo Conselho de Cidadania e Fundação Gaúcha 

dos Bancos Sociais.  

OS BANCOS SOCIAIS

Instalações da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais
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BANCO DE ALIMENTOS

Nutricionistas e Estagiárias de Nutrição desenvolvem programas de nutrição e segurança alimentar com centenas de crianças 

ANO DE GRANDES CONQUISTAS

Resumo das atividades

- Captação e doação de alimentos - 2.911.400  quilos de alimentos doados em 2011, ultrapassando 18 milhões de quilos 
de alimentos doados desde a criação do Banco no ano 2000;

-Segurança alimentar -  Mais de 2.000 pessoas beneficiadas diretamente com as ações de segurança alimentar e 
nutrição;

- Combate ao Desperdício - 1.046.547 quilos de hortifrutigranjeiros em plena condição de consumo humano recolhidos 
das gôndolas das lojas Walmart e doados para 101 Núcleos Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul;

- Crescimento da REDE - Três novos  Bancos de Alimentos foram inaugurados em 2011:  Região do Vale do Calçado 
(Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga), Rio Grande e Cachoeirinha;

- Prêmios e Distinções -  Banco de Alimentos é Agraciado com os Prêmios TOP CIDADANIA ABRH 2011; Medalha 80 Anos 
da Instituição Beneficente Coronel Massot; Certificado e Medalha de Responsabilidade Social da Assembléia Legislativa 
de Porto Alegre;

- Inovação e Tecnologia Social - Clique Alimentos já arrecadou 1,9 milhão de quilos de alimentos, e em 2012 captará 
também pelo celular;

- Marketing - Rede de Bancos de Alimentos lança a Revista Fazer Bem;

- Eventos - REDE  realiza o IV Encontro de Bancos de Alimentos e I Encontro de Núcleos Bancos de Alimentos, do Rio 
Grande do Sul e Rio de Janeiro.
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ARRECADAÇÕES
Síntese das arrecadações do Banco de Alimentos em 2011

O Banco de Alimentos arrecadou no exercício, 2.911.400 quilos de alimentos, provenientes de doações de empresas, 
hortifrutigranjeiros das lojas Walmart, Campanhas e eventos esportivos e musicais.

Banco de Alimentos de POA Arrecadação em                    

Kg  2011
120.000

607.000,00

96.000

12.000

6.400

15.000

2.055.000

Sábado Sol idário Walmart

Hotifrutigranjeiros Walmart

Aquisição Alimentos Walmart

Feiras e Exposições

Show Musicais

Eventos Esportivos

Empresas Doadoras

Programa Arrecadação
Empresas Doadoras 2.055.000 KG

Hortifrutigranjeiros Walmart 607.000 KG
Sábado Solidário Walmart 120.000 KG
Aquisição Alimentos Walmart 96.000 KG
Eventos Esportivos 15.000 KG
Feiras e Exposições 12.000 KG
Show Musicais 6.400 KG
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experiências. O Encontro objetivou alinhar as metodologias da Rede com os Bancos de Alimentos e Núcleos Associados, 

além de disponibilizar informações para facilitar o dia-a-dia destas instituições. O evento teve a abertura do Presidente do 

Sistema FIERGS, Sr. Heitor José Müller. De acordo com o Presidente, a quarta edição do evento "consolida o êxito da visão de 

responsabilidade social da indústria gaúcha, de criar estruturas que transformam o desperdício em benefício às 

comunidades carentes". 

O Coordenador do Conselho de Cidadania da FIERGS, Jorge Luiz Buneder falou das iniciativas da Rede de Bancos de 

Alimentos, as metas superadas com a distribuição de 16 milhões de quilos de alimentos, e da parceria com a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) que levará a metodologia dos Bancos Sociais para todo o Brasil. O Presidente da Rede de Bancos 

de Alimentos, Paulo Renê Bernhard, destacou a sinergia gerada pelos Bancos de Alimentos “Os Bancos de Alimentos 

integram toda a sociedade, são clubes de serviços, empresários, escoteiros, universidades, neste ambiente estão todas as 

pessoas do bem” ressaltou.

As palestras realizadas no período da manhã abordaram os seguintes temas: Aspectos Jurídicos e Contábeis, com o 

Presidente do Banco de Alimentos de Porto Alegre, Antônio Parissi; Orientações Técnicas de Comunicação e Marketing, com 

o Diretor da Agência de Publicidade Me Gusta Propaganda e Diretor da Rede de Bancos de Alimentos, Daniel Kieling; 

Orientações Técnicas de Utilização dos Sites, com o Diretor da Empresa PlugZone, Nazário de Souza; Normas e 

Procedimentos de Segurança Alimentar com a Coordenadora dos Cursos de Nutrição e Gastronomia da Unisinos, e Diretora 

da Rede de Bancos de Alimentos, Denise Zaffari; e apresentação do Projeto de Combate ao Desperdício e à Fome, com o 

Assessor de Projetos da Rede de Bancos de Alimentos, Sr. Luiz Carlos Einloft.

Antes de iniciar o almoço de confraternização, foi lançada a Revista da Rede de Bancos de Alimentos, a publicação “Fazer 

Bem”, que integrará os Bancos de Alimentos, Núcleos, e a sociedade. O Diretor do Conselho editorial do Banco de 

Alimentos, Sr. Adir Fração, principal responsável pela edição da revista, falou do processo de criação desta publicação, e 

convidou o Diretor da Empresa Me Gusta, Daniel Kieling, e a Jornalista da Empresa Prática em Comunicação, Vanessa 

Fernandes, criadores da Revista, para fazer a apresentação aos convidados.  O presidente da Rede de Bancos de Alimentos, 

Paulo Renê Bernhard, fez a entrega dos primeiros exemplares da Revista aos senhores Jorge Luiz Buneder e Adir Fração.

No período da tarde, o Presidente da Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul, Paulo Renê Bernhard, realizou  

palestra sobre Captação de Recursos, Mantenedores, Parceiros Estratégicos e Doadores. Em seguida, o Ex-presidente do 

Sindicato das Empresas de Transporte e Logística do Estado do Rio Grande do Sul-SETCERGS, Sr. João Pierotto, falou da 

Logística dos Bancos de Alimentos, coordenada pelo SETCERGS, que através das Transportadoras Associadas roda uma 

média de 80.000 km por ano em prol dos Bancos de Alimentos. 

Presidentes de quatro Bancos de Alimentos associados à Rede apresentaram seus cases no Encontro: Sr. Moacir Bastos 

mostrou o Case do Banco de Alimentos do Rio de Janeiro; Sra. Janete Tavares falou do Banco de Alimentos de Caxias do Sul; 

Sr. Darci Martins apresentou o sucesso do Banco de Alimentos de Cruz Alta, inaugurado há um ano; e os Srs. Roberto 

Bastiani e Romeu Pessato falaram das conquistas do Banco de Alimentos de Gravataí. Após o encontro, os representantes de 

Bancos de Alimentos e Núcleos visitaram as instalações do Banco de Alimentos de Porto Alegre, primeiro Banco inaugurado 

no Brasil.

Presidente da FIERGS, Sr. Heitor José Müller, 

abre o IV ENCONTRO da REDE e Núcleos

A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul realizou o 

IV Encontro de Bancos de Alimentos e o I Encontro Estadual de 

Núcleos Bancos de Alimentos, em 17 de outubro, na FIERGS. 

Dirigentes de Bancos de Alimentos e Núcleos Bancos de 

Alimentos, Empresários, Clubes de Serviço (Rotary e Lions), 

Escoteiros, Universitários, entre outros convidados, assistiram 

as palestras da Rede de Bancos de Alimentos e trocaram 
Presidente Heitor José Müller discursa no IV Encontro da Rede de Bancos de Alimentos

IV ENCONTRO DA REDE E NÚCLEOS
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FLASHES do IV Encontro de Bancos de Alimentos
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Bancos de Alimentos Associados à Rede Nacional

Banco de Alimentos de Porto Alegre 
11 anos

Banco de Alimentos de Caxias do Sul
6  anos

Banco de Alimentos de Pelotas
5 anos

Banco de Alimentos de Guaíba
5 anos

Banco de Alimentos de S. Livramento 
5 anos

Banco de Alimentos do Litoral Norte 
5 anos

Banco de Alimentos de Canoas
4  anos

Rio de Janeiro-Oeste
3 anos

Banco de Alimentos do Vale do Sinos 
3 anos

Banco de Alimentos de Gravataí 
2 anos

Banco de Alimentos de Venâncio Aires 
2 anos

Banco de Alimentos de Camaquã 
3 anos

Banco de Alimentos de Cruz Alta
1 ano

Banco de Alimentos de Uruguaiana 
1 ano

Banco de Alimentos Região do Calçado
Inaugurado em  20/06/2011

Banco de Alimentos de Rio Grande
 Inaugurado em 24/11/2011

Banco de Alimentos de Cachoeirinha 
 Inaugurado em 30/11/2011

REDE DE BANCOS DE ALIMENTOS
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Rede repassou mais de 500 toneladas aos Bancos de Alimentos Associados e  atendimento 
as calamidades

A Rede tem prestado inestimáveis serviços às Comunidades do Estado e do País, doando nesses últimos 10 anos, mais de 18 
milhões de quilos de alimentos às comunidades carentes, atendendo inclusive tragédias (temporais, secas, ciclones, 
alagamentos)  que tem ocorrido nos últimos anos. 

Somente no primeiro semestre de 2011, a Rede de Bancos de Alimentos doou mais de 500 toneladas de alimentos aos Bancos 
Associados. Em janeiro, prestou auxílio principalmente ao Banco de Alimentos do Rio de Janeiro,  Estado que sofreu uma das 
maiores catástrofes brasileiras, devido as fortes chuvas que assolaram a região serrana, principalmente Niterói.

Santa Catarina recebeu 45 toneladas da Rede de Bancos de Alimentos, doação que foi distribuída pela Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina-FIESC, e Sesi/SC às pessoas afetadas pelas fortes chuvas no Estado.

São Lourenço do Sul, cidade que também foi vítima de fortes chuvas e alagamentos,  recebeu mais de 40 toneladas de alimentos e 
água, da Rede de Bancos de Alimentos. O Banco de Mobiliários também encaminhou 34 camas hospitalares destinada à 
Associação Beneficente São João da Reserva. 

Santa Catarina

Rio de Janeiro

Cruz Alta

São Lourenço do Sul

SOS - BRASIL
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criar a Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul, entidade que concebeu 18 Bancos de Alimentos no Rio 
Grande do Sul e Rio de Janeiro.

O Presidente do Banco de Alimentos de Porto Alegre, Antonio Parissi, ressaltou o trabalho do Banco de Alimentos no 
combate à fome e ao desperdício. “Nesses primeiros 11 anos, alcançamos números significativos que vieram a projetar 
o Banco de Alimentos na procura de uma solução contra a fome, e o escopo inicial do Banco, que era eliminar o 
desperdício, tem sido alcançado com bastante êxito, pois já se verifica um real aproveitamento do volume de alimentos, 
que antes eram desperdiçados por valor comercial, e que hoje estão sendo aproveitados para minorar a fome em Porto 
Alegre”, disse o Presidente. “O Banco de Alimentos se congratula pelo extraordinário apoio que a sociedade vem dando 
ao seu programa, e especificamente, a área empresarial, que tem entre seus valores a contribuição de uma parcela 
significante para a solução do problema da fome”, concluiu.

Banco de Alimentos de Porto Alegre, 
primeiro no BRASIL, comemora 11 anos

O Banco de Alimentos de Porto Alegre, primeiro criado no país, 
completou 11 anos. Foram mais de 18 milhões de quilos de 
alimentos arrecadados e distribuídos para creches, asilos, lares 
de excepcionais, escolas, associações de bairro, e muitas outras 
entidades beneficentes atendidas todos os meses. Além de 
arrecadar, separar, avaliar, armazenar e distribuir alimentos 
com qualidade, o Banco de Alimentos de Porto Alegre ajudou a 

Banco de Alimentos do Rio de Janeiro completa três anos

O Banco de Alimentos do Rio de Janeiro comemorou seu terceiro aniversário no dia 28 de novembro, com almoço 
beneficente realizado na Churrascaria Espetão Gaúcho.

O Banco de Alimentos do Rio de Janeiro é um dos Bancos Associados à Rede de Bancos de Alimentos, e é o primeiro 
Banco fora do Estado do Rio Grande do Sul. O sucesso alcançado no Rio de Janeiro e em todo o Rio Grande do Sul, levará 
à ampliação da Rede a nível nacional, inaugurando, em 2012, Bancos de Alimentos nas cidades de Cotia (São Paulo), e 
Joinville (Santa Catarina).

Bancos de Alimentos associados à Rede distribuiram mais de 4 milhões de quilos de 
alimentos em 2011

Os Bancos de Alimentos Associados à Rede distribuíram mais de 4 milhões de quilos de alimentos em 2011, para 
creches, asilos, lares de excepcionais, escolas, associações de bairro, entre outras instituições que atendem pessoas 
carentes ou com necessidades especiais. Juntos, os Bancos de Alimentos beneficiam 803 instituições no Brasil, doando 
uma média de 383 mil quilos de alimentos por mês.

No Estado do Rio Grande do Sul, os Bancos de Alimentos mantêm instalações em Porto Alegre, Gravataí, Pelotas, Caxias 
do Sul, Guaíba, Canoas, Vale do Sinos (Portão, Sapucaia, São Leopoldo, e Esteio), Viamão, Camaquã, Santana do 
Livramento, Litoral Norte, Cruz Alta, Uruguaiana, Venâncio Aires, Região do Calçado (Novo Hamburgo, Estância Velha, 
Sapiranga e Campo Bom), Rio Grande, e Cachoeirinha. O Banco do Rio de Janeiro-Oeste, é o único fora do Estado. Estão 
em processo de desenvolvimento Bancos de Alimentos em Montenegro, Alvorada, São Gabriel, Região Vinícola, e 
Região Carbonífera (Rio Grande do Sul); Cotia (São Paulo); e Joinville (Santa Catarina). Atualmente são 18 Bancos 
interligados e que seguem a mesma sistemática de trabalho, levando alimento, saúde e conhecimento para as 
comunidades carentes.
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Embalagens de arroz e feijão são lançadas pela Rede de 
Bancos de Alimentos 

Buscando aprimorar a distribuição e melhorar a qualidade dos produtos 
doados para mais de 800 entidades beneficentes, a Rede de Bancos de 
Alimentos lançou a embalagem de 5kg de arroz e 1kg de feijão. O cereal, que 
muitas vezes chega à Rede em sacos de 60 quilos, agora é facilmente 
manipulado e estocado em sacos menores, beneficiando todas as pessoas 
envolvidas no processo.
 
O ensacamento de mais de 100 toneladas de arroz foi realizado pelo Engenho 
Viamonense, um dos pioneiros da agroindústria do município de Viamão, uma 
empresa de controle familiar com um know-how de mais de 50 anos. Mais de 
40 toneladas de feijão foram ensacados pela Cerealista Oliveira, Empresa 
criada em Alvorada pelo Sr. Luiz Oliveira, há 38 anos, hoje atuante no ramo 
atacadista, supermercadista e de transportes.

As embalagens foram criadas pela Agência Me Gusta Propaganda, que além de 
criar um design moderno, ressaltou detalhes que facilitarão o armazenamento 
dos produtos nas prateleiras das entidades. Já as informações nutricionais do 
produto, preparo e armazenamento são das nutricionistas do Banco de 
Alimentos de Porto Alegre. 

O controle higiênico-sanitário para o armazenamento no próprio Banco agrega 
qualidade e evita o desperdício e a entrada de matérias indesejáveis, pois a 
embalagem anterior ao tratamento e o embalamento era permeável. “A nova 
embalagem qualifica o produto, pois é realizado o tratamento fitossanitário e 
efetuado o embalamento, esta embalagem por ser de um plástico resistente, 
mantém o cereal livre de insetos, umidade, etc. o que não acontecia na 
embalagem anterior, sacarias que vinham direto do produtor”, explica Adriana 
Lockmann, Nutricionista do Banco de Alimentos de Porto Alegre.
 
O Banco de Alimentos está contribuindo para que as instituições atendam a 
legislação vigente no que diz respeito à embalagem e armazenamento de 
alimentos. A distribuição do alimento é facilitada, e o armazenamento nas 
entidades está mais seguro e prático, o que leva inúmeros benefícios aos 
funcionários, cozinheiros e  beneficiários das entidades atendidas.

Diretoria do Banco de Alimentos comemora 
conquistas de 2011

Os Diretores do Banco de Alimentos de Porto Alegre e Rede de Bancos de 
Alimentos realizaram em  dezembro a última reunião de 2011, nas instalações 
do Banco de Alimentos de Porto Alegre, aproveitando o momento para 
comemorar as conquistas de 2011, e brindar a entrada do novo ano.

Além da tradicional reunião de quinta-feira, o Presidente da Rede de Bancos de 
Alimentos, Paulo Renê Bernhard, e o Presidente do Banco de Alimentos de 
Porto Alegre, Antonio Parissi, fizeram uma retrospectiva dos melhores 
momentos da Rede e Bancos de Alimentos; a Nutricionista Mariana Brito 
apresentou os novos vídeos de nutrição; e os Diretores falaram dos planos para 
os Bancos de Alimentos em 2012. Durante a confraternização, também foi 
lançada a Segunda edição da Revista Fazer Bem, revista bimestral da Rede de 
Bancos de Alimentos, e uma das grandes conquistas do ano.
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Banco de Alimentos participa da materialização “deste sonho” na Vila Chocolatão 

Mais de 700 pessoas que viviam na Vila Chocolatão, no Centro de Porto Alegre, ganharam um novo lar com água 
potável, energia elétrica e rede de esgotos. As transferências para o loteamento construído pelo Demhab na Avenida 
Protásio Alves, 9.099, iniciou no dia 12 de maio de 2011. No dia 13 de maio, houve a festa de entrega oficial do 
Residencial Nova Chocolatão, com 181 unidades habitacionais, e a inauguração da Usina de Triagem Chocolatão. 

A participação do Banco de Alimentos iniciou em fevereiro de 2011, quando foi convidado a fazer parte da Rede de 
Sustentabilidade do Residencial Nova Chocolatão. As Nutricionistas do Banco de Alimentos, Mariana Brito e Adriana 
Lockmann, participaram de reuniões com o objetivo de auxiliar com orientações sobre a estrutura física que estava 
sendo construída, juntamente com a Nutricionista Rejane da Fontora, e o Coordenador da COSANS Carlos da Silva.

Através do Projeto Cozinha Nota Dez do Banco de Alimentos, foram capacitados em Boas Práticas e Manipulação de 
Alimentos, cinco funcionários da Cozinha Comunitária do Residencial, e fornecido uniformes completos. O Banco de 
Alimentos também forneceu, para a cozinha, um equipamento de buffet quente para as refeições. O Banco de 
Alimentos contribuiu ainda com 182 cestas de alimentos distribuídas para as famílias no dia da inauguração do 
Residencial Chocolatão, alimentos  que continuarão a ser entregues eventualmente.

Human Mobile faz ação de Natal em prol dos Bancos Sociais e Banco de Alimentos

A Empresa Human Mobile realizou a doação de 1.777 quilos de alimentos ao Banco de Alimentos de Porto Alegre, e 
aproximadamente 300 doações de livros, materiais eletrônicos, de informática e peças de vestuários aos Bancos 
Sociais. Em 2011, a Human Mobile realizou duas ações de arrecadação na Empresa, uma no Natal e outra no inverno.

Os eletrônicos e alimentos foram patrocinados pela Human Mobile, e a doação de roupas e livros foi arrecadada pelos 
colaboradores da Empresa durante campanhas internas. Gabriela Vargas, responsável pela área de Comunicação e 
Marketing da Human Mobile ressalta a solidariedade da equipe: “Nossos colaboradores são sempre muito engajados. 
Inclusive a iniciativa de inverno partiu deles” disse.

Nova sede do Banco de Alimentos em Guaíba

O Presidente da Rede de Bancos de Alimentos, Paulo Renê Bernhard, reuniu no mês de dezembro, as lideranças 
empresariais de Guaíba e Diretoria da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Guaíba, na Sede do Rotary. Na 
oportunidade, foi informado o término das obras da nova sede, onde será instalado o Banco de Alimentos de Guaíba.
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COMBATE AO DESPERDÍCIO E À FOME

O Programa de Combate ao Desperdício e à Fome desenvolvido em conjunto com o Instituto Walmart se traduz no 
aproveitamento de frutas, hortaliças, mercearia e padaria que perderam a condição de comercialização, mas que 
apresentam perfeitas condições de consumo humano. 

Os Bancos de Alimentos ou Núcleos Banco de Alimentos (Entidades certificadas pela Rede de Bancos de Alimentos), 
fazem o recolhimento, higienização e a distribuição desses alimentos “descartados” diariamente nas lojas dos 
supermercados Walmart, e que através do Programa, nutrem milhares de pessoas carentes, diariamente. 

Somente nesse exercício, 204.240 pessoas atendidas em entidades carentes de 45 municípios gaúchos foram 
beneficiadas com 1.046.547 quilos de gêneros alimentícios (grande fonte de nutrientes e sais minerais). Para 
desenvolvimento deste Programa, o Banco de Alimentos conta com Núcleos Banco de Alimentos no Rio Grande do Sul, 
orientados por um Coordenador Executivo e uma Nutricionista, para acompanhamento diário dos resultados.

Parceria com Lojas  Walmart e Núcleos Banco de Alimentos

Porto Alegre Grande Porto Alegre Interior RS Total Rio Grande do Sul

6.650 7.520 2.850 17.020

Número de Pessoas Beneficiadas mensalmente pelo Programa Combate ao Desperdício e à Fome

l

l

l 100% das lojas Walmart no Rio Grande do Sul possuem um ou mais Núcleos (instituições) aptos a coletar alimentos nas 
respectivas lojas.
l 45 cidades gaúchas favorecidas pelo Programa
l A logística da Rede de Bancos de Alimentos representa 93 veículos que rodaram 38.000 km/mês somente para esta finalidade, ou 
seja, são 456.000 km/ano para coletarem alimentos nas lojas Walmart.
l 258 pessoas (funcionários dos Núcleos Banco de Alimentos ou dos Bancos de Alimentos) trabalham especificamente com a  
coleta, seleção e higienização dos gêneros recolhidos nas lojas Walmart.

 A Rede de Bancos de Alimentos conta com 18 Bancos de Alimentos e 74 Núcleos Banco de Alimentos.

 1.046.547 quilos de gêneros alimentícios em benefício dos Núcleos Banco de Alimentos.  Isso representa 17.020 
pessoas que usufruem de uma alimentação de melhor qualidade todos os meses.

 Resultados  2011

Núcleos Bancos de Alimentos selecionando e preparando hortifrutigranjeiros doados pelos supermercados Walmart através do Banco de Alimentos
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-Instituto Maria Imaculada Bairro Medianeira
-Instituto Maria Imaculada Bairro Montserrat
-OSICOM, Obra Social Imaculado Coração de Maria
-Pão dos Pobres de Santo Antônio
-Pequena Casa da Criança
-Sociedade Humanitária Padre Cacique
-Sociedade Legião Espírita
-Sociedade Metodista de Amparo à Infância (SOMAI)
-Asilo de Mendigos
-Centro de Reabilitação de Pelotas CERENEPE
-ONG Renascer
-Hospital Espírita de Pelotas
 

-APAE de Rio Grande
-Educandário Coração de Maria
-Associação dos Amigos da Creche Doe Amor

-Lar do Idoso São Francisco

-Lar Isabel Oliveira Rodrigues

-ASAN, Associação de Auxilio aos Necessitados e Idosos
-Casa da Criança

-Instituto São Jose
-Projeto Nações em Ação

-Associação das Damas de Caridade de Santa Rosa

-Sociedade Espirita Allan Kardec

-Abrigo Espírita Manuel Viana de Carvalho
-Sociedade Gabrielense de Auxilio aos Necessitados - Asilo 
São João
 

-Associação Turma do Sopão
-Fundação Casa Aberta Fundação de Assistência à Criança e  
Adolescente de São Leopoldo
 

-Centro de Reintegração Social Aguilhões

-APAE 

-Lar Padilha, ABEFI

-APAE de Torres

-APAE de Tramandaí

-Ação Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição, Cártitas 
Diocesana
-Associação de Recuperação do Menor-Escola Novo Lar
-Casa de Repouso Vovó Anita
 

-Associação Centro de Recuperação N. Sra. Aparecida
 

RIO GRANDE

ROSARIO DO SUL 

SANTO ANGELO 

SANTA CRUZ DO SUL 

SANTA MARIA

 
SANTA ROSA

SÃO BORJA 

SÃO GABRIEL

SÃO LEOPOLDO

SAPIRANGA

SANTO ANTONIO DA PATRULHA 

TAQUARA 

TORRES 

TRAMANDAI 

VIAMÃO

XANGRILA 

 Relação dos Núcleos Banco de Alimentos RS

ALEGRETE

ALVORADA 

BAGÉ 

BARRA DO RIBEIRO 

BENTO GONÇALVES 

CANOAS

 
CAPÃO DA CANOA

DOM PEDRITO

ERECHIM 

E S T E I O

GRAMADO 

GRAVATAI

GUAIBA 

IMBÉ 

IJUI 

LAJEADO 

MONTENEGRO 

 
NOVO HAMBURGO

OSORIO 

PORTO ALEGRE

-Santa Casa de Alegrete

-Sociedade Espírita Simão Pedro

-Santa Casa de Bagé

-Soc. Pousada Luz das Vovós

-Ação Social S. Roque

-Paróquia São Pio X - Pastoral da Criança

-Associação Centro de Recuperação N. Sra. Aparecida

 
-APAE de D. Pedrito

-Associação de Amparo a Maternidade e Infância, ASSAMI.

-Diaconia Santo Antônio 
  

-Casa de Repouso Vovó Doralina

-ABEMGRA-Associaçãodo Bem Estar da Criança e Adolescente 
de Gravataí
-Sociedade Beneficente Espírita Vinha de Luz
-USBEE Centro Social Marista mario Quintana.
 

-Hospital Livramento
-Paróquia São Mateus
-PROJARI, Associação Educação São José

-ONG cultura e Integração

-Lar Bom Abrigo

-Centro Terapêutico - Lar São Francisco

-Lar do Menor, Creche Trilhos

-APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo -
Hamburgo
Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial ABEFI

-Instituto Evangélico Desafio Jovem de Três Coroas

-ACBERGS, Associação das Creches Beneficentes do RS
-Amparo Santa Cruz Orionópolis    
-Casa Menino Jesus de Praga
-Creche Tio Chico, IBCM, Brigada Militar
-Educação e Caridade-Instituto Providência
-Fraternidade Cristã Espírita-Aldeia da Fraternidade
-Hospital Espírita
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Na busca do constante aperfeiçoamento na área de segurança alimentar,  a equipe de Nutricionistas, juntamente com 
a Extensão da Faculdade de Nutrição que funciona nas instalações do Banco,  desenvolveram e implementaram novos 
projetos de nutrição e segurança alimentar, direcionados às pessoas atendidas nas entidades beneficentes e seus 
colaboradores.  

NUTRIÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Levando conhecimento aos públicos das instituições beneficiadas

Cozinha Nota Dez

Garantir qualidade, segurança alimentar e boas práticas na fabricação de alimentos das 
organizações conveniadas. Esse é o objetivo do Projeto Cozinha Nota Dez, da Rede de 
Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul. O projeto foi  implantado  inicialmente  em 87 
instituições de Porto Alegre atendidas pelo Banco de Alimentos de Porto Alegre.

Considerando a segurança alimentar e nutricional como elemento fundamental de 
combate à fome, a Rede de Bancos de Alimentos busca garantir que os alimentos doados 
às instituições beneficentes sejam preparados e consumidos de acordo com as exigências 
da legislação higiênico-sanitária. O projeto propõe a parceria entre empresas privadas, 
profissionais liberais, Universidades e ONGs na intenção de adequar a estrutura física das 

instituições conveniadas, e proporcionar a capacitação de seus colaboradores na manipulação adequada de alimentos, 
tudo sem custos. 

Para que a instituição conquiste o “Selo Cozinha Nota Dez” é necessário adequar-se ás práticas indicadas pela equipe de 
Nutricionistas do Banco de Alimentos. As entidades que obtém a pontuação estabelecida pelo Banco de Alimentos são 
classificadas nas seguintes categorias: Prata (para as instituições que atingiram 60 a 89% da pontuação); Ouro (para as 
instituições que atingiram 90 a 100% da pontuação). Esta é uma forma de incentivar as melhorias nas cozinhas das 
entidades, e a ajudar as pessoas beneficiadas por elas. 

Cozinha Nota Dez
? Instituições participantes: 87

?

?Instituições 
? Instituições Certificadas Categoria Prata: 42

Cozinhas Nota Dez -  Premiadas na Categoria Ouro
?Creche Comunitária Vó Ana

?Instituto Pequena Casa da Criança
?Escola de Educação Infantil Santa Catarina

?Centro de Atendimento Comunitário Morro da Cruz

  Instituições que conquistaram o selo: 46
Certificadas Categoria Ouro: 4

“Ao longo do estágio realizado no Banco de Alimentos tive a oportunidade de vivenciar junto às instituições, muitas 
de suas particularidades que contribuíram para o meu conhecimento técnico. Além disso, foi essencial para o meu 

desenvolvimento humano, o que será imprescindível para atuar profissionalmente. O Banco de Alimentos se mostra 
fundamental para a sociedade, pois contribui com a mudança social e a formação de futuros profissionais da área da 

saúde que tem a oportunidade de vivenciar diferentes realidades.”

Denise Conceição Dadalt – Estagiária de Nutrição PUCRS/7º semestre
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Nutrindo o Amanhã

Este provavelmente seja o projeto com maior profundidade cultural desenvolvido pelo Banco, já que contribui para 
uma mudança radical de hábitos. Inicialmente, a equipe de nutrição do Banco de Alimentos mapeou as Instituições da 
capital, e posteriormente, realizou avaliações nutricionais para determinar o perfil antropométrico em crianças 
matriculadas nas instituições atendidas. Feito isto, introduziu o programa de “Boas Práticas Alimentares, Higiene e 
Manipulação de Alimentos” para as cozinheiras e funcionários das instituições, e as “Técnicas de Educação Alimentar” 
para as crianças.

A avaliação do estado nutricional é uma etapa fundamental no estudo de uma criança ou adolescente, para que se 
possa verificar se o crescimento se está afastando do padrão esperado por doença e/ou por condições sociais 
desfavoráveis. Periodicamente, a equipe de nutrição do Banco de Alimentos realiza avaliações nutricionais para 
determinar o perfil antropométrico de crianças e adolescentes matriculados nas instituições atendidas, objetivando 
intervenções adequadas.

Projeto Nutrindo o Amanhã

?Número de estagiários: 35
?Número de instituições acompanhadas: 14

?Número de palestras realizadas: 5
?Número de pais presentes nas palestras: 90
?Atividades de educação alimentar: 61

?Número de crianças participantes nas atividades de educação alimentar: 1.085
?Capacitações para funcionários (educadores, cozinha, etc): 16

?Número de funcionários capacitados: 97
?Participação em eventos: 5

?Número de estagiários participantes em eventos: 18
?Elaboração de material educativo: 36

?Número de crianças com avaliação nutricional: 1.219

“

” 

Quando as crianças experimentavam os alimentos saudáveis ou quando eu conseguia fazer com que eles comessem, 
era uma gratificação tão boa... Emocionante, a entrega é tanta, sabe? Eles te beijam, te abraçam e tu consegues fazer um 
trabalho ótimo se houver dedicação.  Conseguimos alcançar todos os objetivos que tínhamos com a escola, assim  como 
conseguimos que as educadoras fizessem as crianças experimentar os alimentos, e que elas estimulassem o consumo de 
frutas e verduras, usando o lado lúdico com as crianças.

Fernanda Ziegelmann Northfleet - Estagiária de Nutrição IPA/7° Semestre
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O Projeto visa a promoção da saúde de crianças de 0 a 24 meses, faixa etária que merece atenção especial devido 
a sua imaturidade fisiológica e vulnerabilidade. Através das ações, é objetivada a garantia de uma alimentação 
saudável, que se inicia com o aleitamento materno e introdução adequada dos alimentos complementares, bem 
como condições adequadas de higiene. Os funcionários das instituições são capacitados a fim de prestarem 
serviços de qualidade, visando o bem-estar e a saúde das crianças. As crianças são acompanhadas, através de 
avaliações nutricionais, verificação de hábitos alimentares e identificação de prevalência de anemia, 
intercorrência frequente nessa idade.

Primeiros passos

Projeto Primeiros Passos
?Número de estagiários: 37

?Número de escolas visitadas: 38
?Número de pessoas capacitadas em aleitamento materno e alimentação complementar: 130

?Número de crianças com avaliação nutricional: 389
?Exame para prevalência de anemia: 365

?Reuniões com os pais: 6
?Número de pais participantes: 53
?Oficinas para teste de receitas: 3

?Elaboração de material educativo: 25 (manual, folder, orientações, cartazes e receitas)

“Um aprendizado único, conviver com a realidade e carências de cada instituição. Com isso, o que aprendi na teoria foi 
aplicado na prática no dia-a-dia junto as instituições, um mundo que não conhecia, e o Banco de Alimentos me 
apresentou. Ensinar o modo correto de uma criança ter uma alimentação adequada para idade, como por exemplo, a 
importância do consumo de água diariamente, tirando, por fim, o suco de gelatina muito utilizado nas escolas, o 
incentivo do grão de feijão pois percebemos o medo de dar o grão para crianças menores de dois  anos de idade,  uma 
apresentação colorida e bonita, para melhor aceitação e aprendizado.”

Lizandra Severgnini – Estagiária de Nutrição -  Unisinos/5° semestre
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Oficina do Sabor

O Projeto Oficina do Sabor busca incentivar as pessoas atendidas pelos Bancos de Alimentos a realizarem escolhas 
alimentares adequadas, tendo a culinária como seu eixo estruturante. As oficinas de culinária são realizadas na cozinha 
experimental do Banco de Alimentos, e são compostas de parte prática e teórica. As estagiárias de nutrição apresentam 
as preparações orientando os alunos na prática e na teoria mostrando as características nutricionais dos alimentos. As 
oficinas ocorrem uma vez por semana, atendendo crianças, adolescentes, educadores, cozinheiros, auxiliares de 
cozinha e pais, das instituições atendidas pelo Banco de Alimentos. 

Projeto Oficina do Sabor
?Número de estagiários: 12
?Oficinas realizadas: 6

?Número de crianças e adolescentes participantes: 68
?Curso de aperfeiçoamento para cozinheiras: 7
?Número de cozinheiras participantes: 23

“No projeto Oficina do Sabor, o qual tem a culinária como enfoque principal, tive a possibilidade de interagir com 
crianças, cozinheiras, educadoras e coordenadoras das instituições. As mudanças foram observadas em todos os 
ângulos. Crianças que aprendiam a importância de cada nutriente, os motivos de montar um prato colorido e 
procuravam aplicar isso em seu dia-a-dia. Cozinheiras que entendiam como manter uma alimentação mais saudável 
utilizavam os conhecimentos nas instituições e para suas próprias famílias. Educadoras e coordenadoras que 
modificaram a alimentação em suas instituições compreendendo como fazer escolhas saudáveis, através das palestras 
realizadas por nós. Trocaram caldos industrializados pelos feitos na escola, gelatina por suco natural, e reorganizaram a 
alimentação em suas instituições.”
 
Thamíris Santos de Medeiros – Estagiária de Nutrição – UFCSPA/5º semestre
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BANCO DE COMPUTADORES

Alunos durante aula prática do Banco de Computadores

Resumo das atividades

?1.584 itens (monitores, gabinetes, teclados e mouses) doados para instituições beneficentes;

?62 pessoas formadas nos cursos de capacitação profissional oferecidos pelo Banco de Computadores.

Alunos do Banco de Computadores em plena atividade de aula
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BANCO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

353 Entidades estão cadastradas atualmente no Banco de Gestão e Sustentabilidade

Resumo das atividades

? 354 Entidades  cadastradas no Banco de Gestão e Sustentabilidade, somente em Porto Alegre;

? Durante o exercício, o Banco esteve em processo de recadastramento das entidades, prática que permite conhecer 
as reais necessidades das beneficiadas;

?A Rede Lógica foi totalmente instalada no complexo dos Bancos Sociais, o que facilitará os trabalhos desenvolvidos 
pelos funcionários da Fundação e melhorará a qualificação do Banco de Dados, responsável pelo registro das 
instituições beneficentes cadastradas, controle de estoques e logística.

Instituição Lar Dom Guanela durante recebimento de alimentos Forças unidas para atender as 354 entidades beneficentes de Porto Alegre
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BANCO DE LIVROS

Bibliotecárias limpando, separando, classificando e montando kits de novas doações de livros

Resumo das atividades

?Milhares de livros higienizados, catalogados, e armazenados;

?23.040 livros doados às entidades (creches, escolas, asilos, bibliotecas, presídios e unidades da Fase);

?Banco de Livros foi vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura 2011, na categoria “Destaques”;

?Banco de Livros monta 26 bibliotecas nas unidades da FASE e 97 bibliotecas em penitenciarias gaúchas até 2012.

Mais de 400 mil livros provenientes de doações de toda a sociedade formam o acervo do Banco de Livros
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Parceria com a FASE-RS

No dia 08 de setembro, foi assinado o termo de cooperação entre a Fundação dos Bancos Sociais/Banco de Livros e a 
Fundação de Atendimento Sócio-Educativo-FASE, para a execução do “Projeto Tesouro Literário”, que visa propiciar a 
implantação e montagem de salas de leituras e doação de livros para as unidades da FASE RS.

Na ocasião foi inaugurada a primeira Sala de Leituras na FASE-POA1, unidade que possui 108 adolescentes cumprindo 
medida sócio-educativa. Além da doação de 250 obras, os Bancos Sociais doaram computadores, mesas e cadeiras. A 
Sala de Leituras recebeu o nome de Vera Lúcia Vargas de Souza, homenagem póstuma à uma funcionária muito 
estimada na FASE.
Estiveram presentes na cerimônia a Presidente da FASE-RS, Sra. Joelza Mesquita Andrade Pires, o Diretor da Unidade 
FASE-POA1, Sr. Neri Gomes Ferreira, o Diretor Superintendente dos Bancos Sociais, Sr. Paulo Renê Bernhard, entre 
outras autoridades, que ressaltaram a importância do Banco de Livros para a transformação dos adolescentes.

Susepe e Banco de Livros firmam acordo para 
bibliotecas nos presídios

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e a Fundação 
Gaúcha de Bancos Sociais, através do Banco de Livros, firmaram em 2011, 
um termo de cooperação técnica que prevê a doação de livros e 
montagem de salas de leitura nas 96 unidades prisionais do RS. O Projeto 
Passaporte para o Futuro objetiva o acesso à informação e a leitura aos 
apenados do Rio Grande do Sul.

Primeira turma de Agentes penitenciários são 
capacitados pelo Banco de Livros

O Banco de Livros da Fundação dos Bancos Sociais capacitou 13 Agentes 
Regionais das cidades de Charqueadas e Santa Maria/RS, complexos que 
totalizam 23 casas prisionais. Os Agentes participaram de quatro módulos 
ocorridos nos Bancos Sociais, em Porto Alegre, no dia 5 de dezembro.

A capacitação foi realizada pela bibliotecária do Banco de Livros, Neli 
Miotto, que orientou os Agentes nos módulos: Organização de Espaços de 
Leitura; Organização do Acervo; Seleção de Leituras para os Internos; e 
Métodos de Dinamização do Acervo. Com esse aprendizado, os Agentes 
estarão aptos a administrar as bibliotecas. O projeto pretende implantar 
bibliotecas nas 96 penitenciárias existentes no Estado durante o exercício 
de 2012, doando livros, montando salas de leitura e capacitando os 
Agentes. Também implantará em 2012, bibliotecas em 26 unidades da 
FASE, no Estado. A primeira biblioteca da Fase foi montada pelo Banco de 
Livros em 8 de setembro de 2011, na FASE-POA1, unidade que possui mais 
de 100 adolescentes.
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Banco de Livros monta biblioteca do presídio feminino de Guaíba

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, através do Banco de Livros, inaugurou a biblioteca do presídio feminino de 
Guaíba, no dia 28 de dezembro. O Presidente do Banco de Livros, Waldir da Silveira, o Diretor Superintendente da FGBS, 
Paulo Renê Bernhard, e a Bibliotecária Neli Mioto, entregaram na ocasião 260 livros. Ao todo, o Banco de Livros 
entregará 1.900 obras ao presídio, que hoje abriga 206 de detentas, e possui capacidade para mais de 500 pessoas. 

A Diretoria da Fundação foi recebida pelas senhoras Ivarlete de França, Diretora do DTP; Cintia Varoni Nunes, do Setor 
Educacional - Divisão Educação, Trabalho e Cultura; Liliane Terhorst, Vice-Diretora do DTP Divisão de Educação Trabalho 
e Cultura; e Elisiane Lopes, Diretora Estadual Feminina de Guaíba, que juntos, realizaram a inauguração da biblioteca.

Bancos Sociais montam bibliotecas em casas prisionais de Charqueadas
 
O Banco de Livros da Fundação dos Bancos Sociais, através de parceria com a Susepe, entregou mais de 2.100 livros para 
quatro casas prisionais do complexo de Charqueadas, sendo as casas: Penitenciária Modulada Ala Feminina e Ala 
Masculina, Instituto Penal Profissionalizante e Penitenciária Estadual de Jacuí.
 
Os agentes das casas onde estão sendo montadas as bibliotecas estiveram em capacitação no Banco de Livros no dia 5 
de dezembro, e já estão aptos a desenvolver as atividades de incentivo à leitura dentro das unidades.

Editora Imprensa Livre doa mais de 5 mil exemplares 
para o Banco de Livros

A Editora Imprensa Livre realizou em outubro a doação de 5.118 livros ao 
Banco de Livros. Os títulos doados possuem foco em literatura brasileira e 
gaúcha, com obras de auto-ajuda, técnicos, didáticos, poesia, esotéricos e 
infantis. 

Faz parte da política da Imprensa Livre a realização de doações às 
entidades beneficentes e bibliotecas, organizadas pela Diretora da 
Empresa, Karla Viviane. 
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Reunião com Carris define Projeto "Linha do Saber"

A Diretoria da Fundação dos Bancos Sociais reuniu-se com o novo presidente da Carris, Sérgio Zimmermann, para tratar 
do projeto “Linha do Saber”, uma biblioteca itinerante que levará mais cultura e conhecimento à sociedade porto-
alegrense. A Carris dispõem-se a fazer a doação de um veículo, enquanto o Banco de Livros realizará a operação da 
biblioteca, através da Bibliotecária Neli Miotto.

Banco de Livros participa da 57ª Feira do Livro de Porto Alegre

O Banco de Livros da Fundação dos Bancos Sociais da FIERGS participou da 57ª Feira do Livro de Porto Alegre, 
recebendo doações de exemplares novos e usados. As obras foram doadas nas caixas localizadas em quatro pontos 
estratégicos da Feira. Waldir da Silveira, Presidente do Banco de Livros e Ex-presidente da Câmara Rio-Grandense do 
Livro, coordenou a ação na Feira, dedicando-se para angariar arrecadações.

Em todas as edições em que participou da Feira do Livro, o Banco recebeu expressivas doações, com destaque para o 
ano de 2009, quando foi lançada parceria inédita com o Escritor Luis Fernando Veríssimo, e arrecadadas 
aproximadamente 400 mil obras. 

Banco de Livros monta biblioteca para Projeto 
Pescar, na Empresa Soul

O Banco de Livros montou na sede da empresa de transportes Soul, em 
Alvorada, a Biblioteca do Projeto Pescar. Os livros serão utilizados pelos 
adolescentes e colaboradores da empresa.

O projeto Pescar, na empresa Soul atende a 30 adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social, que estudam em um turno e no contraturno da 
escola realizam atividades preparatórias para o mercado de trabalho. 
Esta é a décima turma do Projeto que está sendo formada.

Banco de Livros doa mais de 1.000 exemplares a 
São Lourenço

O Banco de Livros, integrante da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, 
doou 1.015 livros infantis e Infanto-juvenis para quatro escolas de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental de São Lourenço do Sul. Os 
exemplares foram buscados pela Prefeitura Municipal de São Lourenço 
do Sul, em 1º de novembro.

As escolas  beneficiadas com as doações foram: Escola de Educação 
Infantil Raio de Sol, Escola de Educação Infantil Turma do Puff, Escola de 
Educação Infantil Recanto Feliz, e Escola de Ensino Fundamental 
Monsenhor Gautsch.
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Banco de Livros doa 4 mil exemplares à Biblioteca Pública de Nova 
Petrópolis

No dia 19 de julho, o Banco de Livros, integrante da Fundação dos Bancos Sociais da FIERGS, doou 4 mil livros à 
Biblioteca Pública Municipal Profª Elsa Hosftätter da Silva, de Nova Petrópolis, que foram recebidos pela Bibliotecária 
Susana Carrasco. Os livros ajudarão a reconstruir o acervo, que perdeu cerca de dez mil obras, em função de um 
incêndio ocorrido no dia 4 de junho de 2011.

Para a biblioteca Pública de Nova Petrópolis foram selecionados 4.000 títulos, com foco em literatura brasileira, gaúcha 
e estrangeira. Também foram contempladas obras de auto-ajuda, esotéricas, e infantis, pois a biblioteca atende a todos 
os públicos. Ainda, foi entregue uma listagem eletrônica dos mesmos, com título, autor e editora, para facilitar o 
processo de inclusão no acervo daquela biblioteca.

O incêndio ocorrido em junho deixou a biblioteca muito prejudicada, cerca de dez mil livros se perderam entre fogo, 
água e fuligem. A perda certamente não foi só material, mas também sentimental para leitores  da biblioteca.  

Aldeia da Fraternidade ganha biblioteca dos Bancos Sociais

Com o objetivo de levar mais cultura e ludicidade às 266 crianças e adolescentes atendidos na Aldeia da Fraternidade, 
os Bancos Sociais uniram-se e doaram uma biblioteca completa à Instituição, localizada no Bairro Tristeza, em Porto 
Alegre. Nesse espaço, poderão aprender e se divertir ao mesmo tempo, estimulando o gosto pela leitura desde cedo.

Foram doados pelo Banco de Livros, 560 obras, atendendo todas as faixas etárias, desde a literatura infantil, didáticos, 
literatura estrangeira, gaúcha e paradidáticos. Também foi entregue à biblioteca um computador, no qual as crianças 
poderão acessar a listagem categorizada das obras por assunto e seus títulos. Além dos materiais disponibilizados, a 
pessoa responsável pela dinamização da biblioteca fará uma capacitação no Banco de Livros, pois a finalidade dos 
Bancos Sociais, além da doação, é instrumentalizar as pessoas que atuam nas comunidades para que utilizem os 
recursos da melhor forma possível. 

A biblioteca foi montada de forma divertida, o que estimulará a criatividade das crianças. Para criar um ambiente 
agradável e propício à leitura, o Banco de Mobiliários construiu e doou 8 mesas, 29 cadeiras, 22 módulos-estantes e 
quadro branco. Já o Banco de Vestuários confeccionou tapete e almofadas, proporcionando um ambiente 
aconchegante para a leitura.
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Vista do Banco de Materiais de Construção

BANCO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Banco de Materiais de Construção ajuda a reformar Casa do Artistas

O Banco de Materiais de Construção está reformando a Casa dos Artistas, localizada no Bairro Medianeira, em Porto 
Alegre. Foram doados materiais de construção diversos, além da ajuda constante do Engenheiro do Banco, Sr. João 
Porto Costa, que monitora todo o trabalho. As obras estão sendo feitas em parceria com a Susepe.

Resumo das atividades

? 21.842 itens doados às instituições beneficentes:

  15.260 tijolos

  5.000 peças de pisos e azulejos

  400 metros de brita

  442 itens diversos (portas, latas de tinta, janelas, calhas, entre outros)
2

  1.000 m  de forração

? 50 alunos formados pelos cursos de capacitação profissional oferecidos pelo Banco de Materiais de 
Construção.
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BANCO DE MEDICAMENTOS

Instalações do Banco de Medicamentos

Resumo das atividades

Foram realizadas no exercício inúmeras reuniões para aperfeiçoamento da operacionalização desse Banco e 
transferência de endereço do mesmo. A Sede passará para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, para melhor 
funcionamento e logística do processo de recepção e distribuição de medicamentos.

Banco de Medicamentos ganhará nova sede em 2011

80    RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA FGBS    2011



BANCO DE MOBILIÁRIOS

Mostra de Produtos confeccionados por alunos,  professor e funcionários no Banco de Mobiliários

Resumo das atividades

? 40.358 Itens/quilos doados às instituições beneficentes:

· 758 móveis (mesas, cadeiras, estantes, poltronas, camas hospitalares, balcões, classes escolares, entre outros)

· 38.000 quilos de retalhos de madeira

· 1.600 quilos de produtos de limpeza

?95 pessoas formadas nos cursos de capacitação profissional oferecidos pelo Banco de Mobiliários.
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Bancos Sociais implantam Núcleo de Inovação de Design da Uniritter

Foi implantado na Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, o Núcleo de Gestão da Inovação em Design da Uniritter. A 
iniciativa é resultado do Projeto de Extensão denominado Núcleo de Gestão da Inovação em Design da Uniritter, e busca 
qualificar as atividades da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais – FGBS/FIERGS, potencializando a atividade 
profissional do Desenhista Industrial.

Parceria entre Bancos Sociais e Fundação 
Telefônica

O Banco de Mobiliários, de Livros e Computadores, integrantes da 
Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, realizaram ação conjunta com os 
Voluntários da Telefônica, dia 7 de outubro. Juntos, restauraram a 
Creche Escola Casa de Nazaré, no bairro Cristal, em Porto Alegre.

A Fundação doou à Creche Nazaré 82 intens, entre eles: 5 mesinhas de 
creche, 30 cadeirinhas de madeira, 25 cadeirinhas de metal e madeira, 
10 módulos de encaixe para livros, 8 módulos grandes para livros, e 
quatro bancadas para computadores.

Associação Luizito recebe doações dos Bancos Sociais

A Fundação dos Bancos Sociais realizou a doação de mobiliários, computadores e alimentos na Sede da Associação em 
Apoio às Famílias Carentes Luizito, em 22 novembro. A presidente da Associação Luizito, Dionara Peres dos Santos 
ressaltou “Graças a todos os senhores e aos Bancos Sociais da FIERGS, a Associação tem condições de recepcionar os 
visitantes e famílias beneficiadas de uma forma organizada e aconchegante”.

Foram doados para a entidade cinco computadores, quatro mesas de escritório, seis cadeiras, e 1 tonelada de 
alimentos. Na inauguração da Sede, estiveram presentes o Prefeito Municipal Charqueadas, Secretário de assistência 
Social, Comandante do 28º Batalhão, Diretor do Albergue RSA PEJ, Banda da Brigada Militar, demais autoridades, 
empresários e amigos da sociedade.
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BANCO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTES

Logotipo do Banco de Órgãos e Transplantes, símbolo de luta pela vida.

Resumo das atividades

O Banco de Órgão e Transplantes organizou e participou como ministrante de diversas palestras em hospitais, 
faculdade, seminários e escolas, apresentadas pelo Dr. Valter Duro Garcia e sua equipe. Além das palestras, turmas da 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA - participaram da disciplina optativa de doação de 
órgãos.

Presidente Valter Duro Garcia palestrando na XX Semana 
Acadêmica de Medicina da FURG - out/2011

Doação de órgãos e transplantes é abordado pelo Presidente Valter Duro Garcia ,a Jornada Interdisciplinar da Faculdade de 
Direito da FMP - jul/2011
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BANCO DE PROJETOS COMUNITÁRIOS

Lar Santa Rita de Cássia: obras em fase de conclusão 

Resumo das atividades

O Banco de Projetos Comunitários difundiu no meio empresarial a cultura de aproveitamento de recursos incentiváveis 
disponíveis para projetos sociais de interesse das comunidades carentes. 

Lar  Santa Rita de Cássia: fase de conclusão

O Lar dos Excepcionais Santa Rita de Cássia foi uma das instituições 
que o Banco orientou para utilização dos recursos, recebendo 
R$3.000.000,00 pela Lei Estadual da Solidariedade. As obras do Lar 
Santa Rita encontram-se em fase de conclusão. 

Câmara de Vereadores  realiza reunião com FGBS

A Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Sra. Sofia Cavedon, e o 
Presidente do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Porto Alegre, Sr. Joel Lovatto, participaram de reunião com o Diretor 
Superintendente dos Bancos Sociais, Paulo Renê Bernhard, em 25 de outubro.

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais e o Fórum Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Porto Alegre realizarão reuniões mensais na 
FIERGS para organizar estratégias que contribuirão com os Projetos do Fórum.

Protótipo do Lar dos Excepcionais Santa Rita de Cássia
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BANCO DE REFEIÇÕES COLETIVAS

Creche Arco-íris é uma das beneficiadas do Banco de Alimentos

Resumo das atividades

?O Banco de Refeições Coletivas contou no exercício com 67 empresas efetivas;

?Em 2011, o Banco doou 275.215 refeições para as entidades beneficentes atendidas pelo programa.

Refeitório e Cozinha da Creche Creche Arco-Íris, na Lomba do Pinheiro, entidade beneficiada mensalmente com alimentos. Em 2011 a Creche participou do Programa Cozinha Nota 10 e 
funcionárias realizaram cursos dos Bancos de Vestuários e Mobiliários que ajudarão no dia-a-dia da instituição.
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BANCO DE RESÍDUOS

Banco de Resíduos realizou no exercício mais de 60 encontros e reuniões 

Resumo das atividades

Com o  objetivo de transformar  desperdício em riqueza, o realizou diversas reuniões, 
seminários, e o lançamento do livro inédito Carvão Vegetal do Rio Grande do Sul:

?

?

?

?

Banco de Resíduos 

11 Palestras realizadas

2 Workshops

1 Fórum de participação

64 Encontros de trabalho, visita à empresas, reuniões e treinamentos

Reunião do Banco de Resíduos

Foi realizada na tarde de 28 de novembro, a tradicional reunião do Conselho 
do Banco de Resíduos, na Fundação de Ciência e Tecnologia – CIENTEC. O 
Diretor Executivo, Henrique Schuster, apresentou a CIENTEC e seus planos 
futuros aos convidados, enquanto o Engenheiro Luiz Antonio Rebouças dos 
Santos, apresentou o Banco de Resíduos.

O Conselheiro Tiago José Pereira Neto, representante do CODEMA, falou da 
recente reunião de consulta pública em Curitiba, sobre a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. O Conselheiro Eduardo Grijó, representante do BRDE, 
informou aos participantes sobre os Programas Setoriais – Reciclagem e 
Despoluição, para o Governo do Estado, sob a coordenação do BRDE.
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3º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos

A busca de soluções para a destinação final dos resíduos tem se constituído em desafio, tanto para o setor público como 
para o setor privado. Visando contribuir com a empresa, poder púbico e sociedade como um todo, na busca do 
desenvolvimento sustentável, o Instituto Venturi Para Estudos Ambientais, Centro de Eventos FIERGS, Banco de 
Resíduos/Conselho de Cidadania, ambos do Sistema FIERGS, promoveram de 13 a 15 de junho de 2011, o 3° Forum 
Internacional de Resíduos Sólidos.

O Forum objetivou dar continuidade às discussões sobre o tema, iniciadas nas edições anteriores, que precisavam de 
esforço maior para se chegar a uma solução, difundir e aprofundar conhecimentos que abordassem as causas da 
existência dos resíduos sólidos, provocando uma reflexão, para levar a uma consciência das suas conseqüências para a 
relação sociedade-natureza, histórica e socialmente construída.

O 3º Forum Internacional de Resíduos Sólidos consolida-se como o evento técnico e científico mais importante da 
região sul no tema resíduos sólidos, apresentando uma visão ampla do assunto que abrange, desde estudos 
acadêmicos até a visão governamental e empresarial.

Banco de Resíduos organiza Workshop do Programa Symbiosis

O Banco de Resíduos, em conjunto com o CENTRO NACIONAL TECNOLOGIAS LIMPAS (CNTL) organizou o 

É um programa que utiliza uma metodologia inovadora para conectar empresas com o objetivo de promover o 
intercâmbio de recursos entre elas. Isso significa que materiais, resíduos, energia, água ou ativos subutilizados que 
estejam disponíveis em uma empresa podem ser úteis a outras. Dentre os benefícios da simbiose, estão a redução de 
custos com transporte, destinação de resíduos e aquisição de matéria-prima. Além disso, o intercâmbio diminui a 
ociosidade de mão de obra, equipamentos e instalações, os quais também podem ser negociados.
Os ganhos ambientais são igualmente grandes, como a redução da utilização de recursos naturais e da emissão de gases 
poluentes, dentre outros.

Workshop 
Conectando Empresas, criando Oportunidades do Programa Brasileiro de Symbiosis Industrial (PBSI), no âmbito do 
Programa AL-INVEST IV, realizado na FIERGS, em 2 de agosto.
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Livro Carvão Vegetal é lançado na FIERGS

O Banco de Resíduos, da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, lançou em 26 de agosto, na FIERGS, o livro Carvão 
Vegetal do Rio Grande do Sul, de Dr. Geraldo Mario Rohde. A obra é uma importante referência no Brasil, que 
atualmente é o maior produtor de carvão vegetal do mundo.

A significância dessa obra foi apresentada pelo Presidente do Banco de Resíduos, Sr. Tito Goron, que entre outros 
importantes pontos destacou: “ao longo desta nossa caminhada, tomamos conhecimento do enorme prejuízo que traz 
à Indústria do Carvão Vegetal Renovável o errôneo enquadramento de seu produto final como perigoso para circulação 
até o mercado, fato que inviabiliza seu trânsito eficaz, e resolvemos, imediatamente, apoiar esta obra desenvolvida 
para esclarecer tecnicamente e desmistificar o equívoco daquela postura, e trabalhar para sua disseminação na 
sociedade”.

Dr. Geraldo Rohde apresentou uma síntese do livro à platéia, falando da pesquisa realizada ao longo dos anos. De 
acordo com os dados apresentados “cerca de 30% dos custos do transporte do carvão vegetal estão relacionados a 
medidas de segurança sem necessidade, pois as experiências realizadas comprovam que não há risco de combustão”, 
ressaltou Rohde. Em seguida, o autor abriu espaço para perguntas, e seguiu com a sessão de autógrafos.

Cetrel participa de reunião do  Banco de Resíduos

Em 24 de outubro, o Banco de Resíduos realizou reunião para apresentar 
o case da Empresa Cetrel, e mostrar o interesse da mesma em implantar 
no Rio Grande do Sul uma empresa de processamento de resíduos 
eletrônicos. O palestrante e diretor da Cetrel, Alexandre Machado, 
mostrou que a Cetrel é a mais completa em soluções ambientais para o 
setor industrial brasileiro, com atuação em diversas empresas nacionais.

A reunião foi decorrente de encontro ocorrido em 7 de outubro, na 
Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, onde estiveram presentes os 
senhores Maurício Campos, Tomas Assmar, Tito Livio Goron, Paulo Renê 
Bernhard, e Luiz Antônio Rebouças dos Santos.
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Projetos em andamento

1. Bolsa de Recicláveis - RS

Contando com a parceria dos Sindicatos instituidores (SINBORSUL, SINDIQUIM, SINPASUL, SINDUSCON-RS, SINMETAL) e o SENAI-
RS, oferece a possibilidade às empresas para contatos e relacionamentos, através de um Portal que permite a negociação e troca de 
resíduos, incentivando-as ao reuso de materiais e colaborando assim para um ambiente mais limpo e um mundo melhor.

Para atender as despesas de custeio, a Bolsa conta com a parceria do BRDE, do BADESUL, e o co-gerenciamento do SENAI / CNTL. 

2. Centro FIERGS de Referência em Resíduos

Criação de um “Centro FIERGS de Referência em Resíduos” com o objetivo de desenvolver ações relacionadas à gestão integrada e 
gerenciamento de resíduos sólidos no Estado. Um órgão do Sistema Fiergs que terá como missão coletar, desenvolver, e difundir 
soluções tecnológicas, de gerenciamento e processamento de resíduos industriais, que possam servir como insumos ou matérias 
primas para outras empresas.

3. Formação de Gestores de Resíduos

Está em estudo a implementação da proposta de cursos de capacitação, e de extensão universitária, para a formação de gestores de 
resíduos, prevendo módulos sobre legislação, logística, operações unitárias e incentivos.

4. Estimular Empresas de Reciclagem

Trabalha para atrair ao estado empresas que utilizem produtos recicláveis como insumos ou matérias primas. Incentiva o 
desenvolvimento tecnológico para a recuperação de produtos classificados como rejeitos industriais.

5. Realização de Fóruns, Mesas Redondas e Palestras

Proporciona difusão das idéias técnicas que, além do estímulo à proteção ambiental, proporcionem a criação de novas empresas 
com geração de emprego e renda, tais como os Fóruns Internacionais de Resíduos Sólidos, realizados nas dependências da FIERGS. 

6. Política Estadual de Resíduos Sólidos

Trabalha pela elaboração de uma Política Estadual que fomente a implantação de empresas que utilizem matérias primas 
recicláveis. Busca propor adequações à legislação e às linhas de crédito que, ao desonerar os meios de produção usando resíduos, 
incentive novos empresários a implantar seus projetos de reciclagem.

7. Pesquisa e Desenvolvimento

Busca incentivar os trabalhos acadêmicos e de pesquisa, no sentido de desenvolver tecnologias adequadas à reutilização de 
resíduos, possibilitando seu reuso como matéria-prima para novos produtos.

8. Rodada de Negócios

Utiliza o apoio do projeto AL INVEST da CNI, através do programa Symbiosis, para criar oportunidades de negócios entre ofertantes 
e demandantes de resíduos e de outros recursos, tais como logística, disponibilidade de horas-máquina, oferta de soluções 
tecnológicas. Promove discussões no sentido de se identificar soluções mercadológicas  para resíduos industriais e informações 
técnicas para os parceiros que utilizam a Bolsa de Recicláveis para seus negócios. Possui como estratégia reunir, aproximar e 
agregar empresas e empresários em reuniões participativas, em que as eventuais dúvidas sobre reciclagem são sanadas.
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BANCO DE TECIDO HUMANO

Logomarca do Banco de Tecido Humano

Resumo das atividades

? 26 doadores de tecido humano-pele;

? 20 envios de pele para transplante;

2
? 11.520,35cm  de área captada (tecido captado não foi ainda todo contabilizado por se encontrar em 
processamento);

2
? 21.195,25cm  de pele disponibilizada para transplante;

2
? 22.465,65cm  de pele enviada para transplante;

? Foi enviado tecido humano para hospitais de Belo Horizonte/MG, Ribeirão Preto/SP, São Paulo/SP, Curitiba/PR, 
Goiânia/GO e Porto Alegre/RS.

Equipe do Banco de Tecido Humano
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BANCO DE VESTUÁRIOS

Integrantes do Projeto Reciclando com Arte comercializam produtos confeccionados com resíduos têxteis em feira na FIERGS

Resumo das atividades

? 84.342 Itens e quilos de retalhos doados às instituições beneficentes:
? 78.500 quilos de retalhos
? 1.987 Produtos confeccionados ou reformados (cortinas, uniformes, almofadas, tapetes, colchas, edredons, entre outros)
?3.855 fraldas

? Projeto Reciclando com Arte realizou três feiras na FIERGS:
? 23 a 25 de março, Feira de Páscoa
? 4 a 7 de maio, Feira do Dia das Mães
? 5 a 9 de dezembro, Feira de Natal

? 160 alunos formados nos cursos de capacitação profissional oferecidos pelo Banco de Vestuários.

Presidente do Banco de Vestuários faz doação à Santa Casa de Misericórdia

A Presidente do Banco de Vestuários, Lucila Osório, fez a doação de 3.165 itens à Maternidade da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre, em setembro. Os itens confeccionados pelo Banco de Vestuários beneficiarão os recém 
nascidos da Maternidade, que por mês realiza mais de 200 partos. Foram doados 2.715 fraldas, 300 conjuntos de 
pagãos, e 150 sacos de bebes.
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BANCO DE VOLUNTÁRIOS

Carmen Tigre é a Presidente do Banco de Voluntários e grande incentivadora das iniciativas

Resumo das atividades

Mais de 1.000 Líderes Voluntários fazem parte do Banco de Voluntários, entre eles empresários, funcionários de empresas, Leões, 
Rotarianos, Escoteiros, diáconos, universitários, e muitos outros, que juntos participaram de dezenas de campanhas de 
arrecadações em supermercados, eventos esportivos, shows musicais, e eventos empresarias. 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - GECON
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - GECON
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - GECON
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - GECON
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - GECON
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
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PARECER DOS AUDITORES EXTERNOS
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PARECER DOS AUDITORES EXTERNOS
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PARECER DOS AUDITORES EXTERNOS
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PARECER DOS AUDITORES EXTERNOS
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APROVAÇÃO DE CONTAS - MINISTÉRIO PÚBLICO
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CERTIDÕES NEGATIVAS
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CERTIDÕES NEGATIVAS
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CERTIDÕES NEGATIVAS
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CERTIDÕES NEGATIVAS
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CERTIDÕES NEGATIVAS
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CERTIDÕES NEGATIVAS
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CERTIDÕES NEGATIVAS

110    RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA FGBS    2011



CERTIDÕES NEGATIVAS
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CERTIFICAÇÃO OSCIP-MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
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plano de ação x realizações 2011

Depósito 2 do Banco de Alimentos de Porto Alegre

1.  Inauguração do Banco de Alimento de Novo Hamburgo - ;

2. Inauguração do Banco de Alimentos de Rio Grande - ;

3. Inauguração do Banco de Alimentos de Cachoeirinha - ;

4.  Implantação   da "metodologia" do Projeto dos Bancos Sociais em Bagé e Bento Gonçalves - ; 
5.  Ampliação dos Cursos de Semiprofissionalização do SENAI nas instalações da FGBS - ; 

6.  Ampliação do número de Instituições a serem atendidas na Capital - ;

7.  Implantação da Rede Lógica nas Instalações dos Bancos Sociais (Dez  depósitos) - ; 

8. Conclusão do Centro de Excelência de Pesquisa Cientifica da Unisinos e PUC-RS (Auditório e Salas para Estagiários) - 
; 

9. Conclusão da Sala-Ambiente para funcionários - ; 

10. Implantação do Núcleo de Design em parceria com a Uniritter - ; 

11. Estruturação da Rede de Bancos de Alimentos (Grupo de Trabalho para acompanhamento e controle da Identidade 
Corporativa e Visual) - ;

12. Edição de Newsletters Bimestrais da FGBS  e Comunicado Técnico quinzenal - ;

13 Lançamento da Revista Fazer Bem, da Rede de Bancos de Alimentos - ;

14. Edição de Relatórios ANUAIS  pelo SENAI na formatação de REVISTA - ; 

15. Modernização das instalações dos depósitos dos Bancos de Alimentos - ; 

16. Implantação do NOVO PORTAL da FGBS - ; 

17. Implantação do NOVO PORTAL da REDE DE BANCOS de Alimentos - ; 

18. Implantação do NOVO PORTAL do Banco de Alimentos - ; 

19. Confecção de Materiais Publicitários (Vídeos, PP) - ;

20. Elaboração de Campanhas e Materiais Publicitários - ;

21. Realização de Campanhas de Captação de Mantenedores, Parceiros Estratégicos e Doadores - ;

22. Promoção de Fórum Internacional de Sustentabilidade - ; 

23. Criação de Centro de Resíduos Sólidos nas instalações da FIERGS - ;

24. Maior participação em Feiras e Exposições realizadas no Centro de Exposições da FIERGS - ;

25. Ampliação das doações em pelo menos 20% dos Produtos restaurados nos  Bancos Sociais - ;

26. Realização de Feiras/Exposições do Banco de Vestuários na FIERGS - ;

27. Realização de  4 Reuniões (trimestrais) com os  Conselheiros do  Conselho de Cidadania - ;

28. Promover 2 reuniões dos Conselheiros dos  Conselhos Superiores dos Bancos Sociais  - ;

29. Promover 3 reuniões anuais dos Presidentes e Conselheiros dos Bancos Sociais - ;  

30. Promover reuniões semanais dos Diretores Executivos - ;

31. Promover Reuniões mensais dos Gestores do Projeto dos Bancos Sociais - ;

32. Transferência dos serviços de contabilidade e pessoal para o Sistema - .

 Inaugurado em 20 de junho

Inaugurado em 24 de novembro

 Inaugurado em 30 de novembro

Em andamento
Implantado

Ampliado

 Implantado

 
Em andamento, faltando construção do auditório

Implantado

Implantado

Implantado

Implantado

Realizado

Implantado

Implantado

Implantado

Implantado

Implantado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Em estudos

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado
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PLANO DE AÇÃO 2012

1. Inauguração do Banco de Alimentos de Montenegro, Santa Cruz, Alvorada, Bagé e Bento Gonçalves;
2. Ampliação dos Cursos de Semiprofissionalização do SENAI no Complexo FGBS - Novo Curso Costura Industrial; 

3. Finalização da Rede Lógica nas Instalações dos Bancos Sociais (Dez  depósitos); 

4. Finalização do Centro de Excelência de Pesquisa Cientifica da Unisinos e PUC-RS (Auditório para Estagiários); 

5. Remodelação e construção de sanitários e alojamentos; 

6. Criação da Sala de Troféus e Distinções recebidas ;

7. Criação de painéis visuais em todos os Bancos Sociais;

8. Ampliação da sala de exposições de produtos do Banco de Vestuários;

9. Modernização das instalações dos depósitos dos Bancos de Alimentos;

11. Aquisição de máquinas e equipamentos;

12. Edição de Newsletters Bimestrais da FGBS e Comunicado Técnicos quinzenais da FGBS;

13. Lançamento do Clique Alimentos pelo Celular;

14. Edição dos Relatórios e Balanços ANUAIS 2011; 

15. Implantação dos novos sites dos Bancos de Alimentos associados à Rede de Bancos de Alimentos;

16. Confecção de Materiais Publicitários;

17. Elaboração de Campanhas publicitárias;

18. Confecção do novo VÍDEO da FGBS;

19. Implantação do Projeto de Branding - Reposicionamento de Marca em parceria com a Uniritter; 

20. Desenvolver, ampliar e modernizar projeto dos Bancos Sociais

21. Realização de Campanhas de Captação de Mantenedores, Parceiros Estratégicos e Doadores;

22. Registro de Marcas e Patentes no INPI;

23.Implantação do Projeto dos Bancos Sociais nas Federações do país (Confecção do Projeto em parceria com o SESI 
Nacional);

24. Realização de eventos de implantação de Bancos;

25. Realização de Palestras, Fóruns, Seminários;

26. Criação de Centro de Resíduos Sólidos nas instalações da FIERGS;

27. Ampliação das doações em pelo menos 20% dos Produtos restaurados nos  Bancos Sociais;

28. Realização de 4 Feiras/Exposições do Banco de Vestuários na FIERGS;

29. Realização de  4 Reuniões (trimestrais) com os  Conselheiros do Conselho de Cidadania;

30. Promover 2 reuniões dos Conselheiros dos  Conselhos Superiores dos Bancos Sociais (Curador e Administrativo);

31. Promover 3 reuniões anuais dos Presidentes e Conselheiros dos Bancos Sociais;  

32. Promover reuniões semanais dos Diretores Executivos;

33. Promover Reuniões mensais com os Gestores dos Bancos Sociais;

34. Realização do Congresso Internacional em parceria com o Al-Invest, GEREX e Sesi;

35. Prestação de Contas ao Ministério Público e Ministério da Justiça;

36. Confecção do novo Mapa Social - Cadastro das entidades beneficiadas.

Oficina do Sabor
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ORÇAMENTO 2012
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1 - Captação e distribuição de 2.911.400 quilos de alimentos para 354 Instituições 
ou 40 mil pessoas mensalmente na Capital do Estado, somente no ano de 2011.

 *Valores de referência: Quilo de alimento= R$:2,00 - Operação=R$:1,00

2 - Treinamento e apoio ás Entidades, formação de monitores e lideranças nas  
Áreas de  Serviço Social , Nutrição, Gastronomia, Jurídica, Contábil, Administração, 
Reuniões semanais e gestão de projetos. 139 Entidades envolvidas e 13.510 
Pessoas beneficiadas.

3 - Cursos profissionalizantes e formação de 367 alunos jovens, adultos e idosos  
dos Bancos de Vestuários, Materiais de Construção, Computadores, Mobiliários  - 
Fornecimento de passagens, uniformes, almoços, lanches, materiais didáticos.

  

4 - Doação de 1.584 Equipamentos de Informática, pelo Banco de Computadores,  
igual número de mesas e bancadas do Banco de Mobiliários doados a Instituições 
carentes do Estado.

5 - Doação do Banco de Materiais de Construção de 1.847 itens, portas, janelas, 
pias, vasos, latas de tintas, telhas, pisos, azulejos, vidros, britas, grades, forrações, 
lâmpadas destinados a Instituições no Estado. Não foram contabilizados 15.260 
tijolos também doados.

6 - Doação de 758 itens do Banco Mobiliários, tais como camas para hospitais, 
mesas, prateleiras, fogões, refrigeradores, TVs, DVDs, ar condicionados. Não foram 
contabilizados 38.000 quilos de retalhos de madeira, também doados.

SERVIÇOS PRESTADOS EM VALORES 
FINANCEIROS - EXERCÍCIO DE 2011
Buscando traduzir as doações, serviços e esforços dispendidos pela Fundação Gaúcha dos 
Bancos Sociais em benefício de comunidades carentes do nosso Estado em valores 
financeiros, quantificamos a seguir as doações de Alimentos, Mobiliários, Equipamentos 
Eletrônicos, Vestuários, Materiais de Construção, Livros, além de Cursos e Treinamentos, 
oferecidos  a partir de arregimentação dos mais diversos setores da economia, e que 
resultaram em benefícios de grande amplitude social, conforme registramos os valores a 

Valor anual  do benefício .......................................................R$ 8.734.200,00*

Valor anual do benefício ............................................................R$ 500.400,00

Valor estimado do  benefício  .....................................................R$ 158.103,60

Valor estimado do  benefício.......................................................R$ 253.440,00

Valor estimado do benefício.........................................................R$ 68.339,00

Valor estimado do beneficio .......................................................R$ 75.800,00
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7 - Doação de 1.987 peças do Banco de Vestuários confeccionados pelas artesãs do 
Banco e 3.855 fraldas. Também foram doados 78.500 quilos de resíduos da 
Industria Têxtil e Industria do Vestuário não contabilizados. Comercialização de 
milhares de peças pelas Artesãs em Feiras realizadas na FIERGS e outras feiras.

2
8 - O Banco de Tecidos Humanos captou 11.520,35cm  de pele e enviou 

2
22.465,65cm  de pele para transplante para 20 cidades brasileiras.

9 - Capital intelectual/Cultural/Metodologia - “Difusão da Metodologia” para 34 
Cidades do Rio Grande do Sul e quatro Cidades no Brasil. Lideranças motivadas, 
treinadas e estimuladas para a implantação de iniciativas da sociedade em 
beneficio da  própria sociedade (quadro de pessoal, consultores, profissionais 
liberais).

10 - Capacitação e qualificação de 94 Estagiárias das Faculdades de Nutrição, 
Gastronomia e Engenharia Alimentar da Unisinos e PUC-RS.

11 -  Capital Humano/Voluntariado - Trabalho de Arregimentação, sensibilização e 
articulação de milhares de VOLUNTÁRIOS de todos os setores da sociedade (Rotary, 
Lions, Escotismo, Parceiros Voluntários) Dezenas de milhares de horas trabalhadas 
em Sábados Solidários, Super Natal, Inverno sem  fome, feiras, exposições, jogos 
esportivos, shows artísticos.

12 - Capital Financeiro - Captação de Recursos
Aposta na ideia estimulou a destinação  de  recursos  de Mantenedores e Parceiros 
Estratégicos oriundos do ambiente empresarial e sociedade em geral - Aplicado em  
projetos, pessoal e investimentos.

13 - Difusão - Mídia Expontânea
Promoção da ideia, sensibilização e divulgação do desafio nos meios de 
comunicação, proporcionaram a doação de “calhal”  e matérias nos principais 
jornais, TVs, Rádios, Revistas e Sites de todo o Estado - Gráficas, agências de 
publicidade, redes sociais.

Valor estimado do benefício.......................................................R$ 282.035,00

Valor estimado do benefício ......................................................R$ s/avaliação

Valor estimado do benefício .......................................................R$ 204.000,00

Valor do benefício estimado.........................................................R$ 94.000,00 

Valor do benefício prestado .....................................................R$ Imensurável

Valor dos recursos destinados .................................................R$ 2.494.897,27

Valor de mídia doada ao projeto................................................ R$ 760.000,00
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14 - Orientação para financiamento de projetos de Entidades, utilizando  recursos 
incentivados originários de Leis Estaduais e Federais, promovidos pelo Banco de 
Projetos Comunitários, permitiram a captação  de recursos superiores a 2 milhões.

15 - Doações de  Bibliotecas (livros  Prateleiras e computadores com programa 
específico) pelo Banco de Livros que mantém acervo superior a 400.000 livros, 
tendo distribuído 23.040 exemplares em 2011.

16 - Foram realizadas  doações de 275.215 refeições industriais pelo Banco de 
Refeições Coletivas, a partir da participação de 65 Empresas, somente no RS.
*Custo estimado: R$1,00 por refeição

17 - Valor de DOAÇÕES expressivas destinadas aos Bancos Sociais, tais como 
CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS (atuando na operação da FGBS) , ESTEIRA, REDE 
LÓGICA, EMPILHADEIRA.

18 - Logística para captação e entrega de alimentos,  80 mil quilômetros percorridos 
somente na capital no exercício de 2011.

Valor do benefício prestado .....................................................R$ 3.600.000,00

Valor estimado do benefício..........................................................R$ 46.080,00

Valor estimado do beneficio.......................................................R$ 275.215,00*

Valores doados ao projeto..........................................................R$ 168.500,00

Valor estimado de benefícios 
prestados em 2011  

Comparativo de Recursos aplicados  X  Benefícios Prestados

Recursos aplicados, significaram 14% dos benefício gerados 

ou

Benefícios aplicados foram multiplicados em 7x

 Sub Total ........R$17.875.009,87 

Recursos efetivamente aplicados 
=

 R$2.494.897,27

Benefícios gerados 
=

 R$17.875.009,87
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Valores doados ao projeto..........................................................R$ 160.000,00

Obs.: Não foram considerados os itens: 08 e 11





www.bancossociais.org.br

Av. Assis Brasil, 8787 - Bloco 10 - 3º andar
91140-001 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil

Telefone: (55)  (51)  3347.8621
Fax: (55)  (51)  3347.8805

E-mail: contato@bancossociais.org.br


