
Natal Solidário
PRESTAÇÃO DE CONTAS



Ação "Natal 
Solidário", realizada no dia
22/12/2021, na Comunidade
Mãe dos Pobres, localizada na
Rua Erva Mate, nº 200, 
Piratininga, atendendo 350 
crianças, com entrega de 
presentes, algodão doce e a 
presença do Raposão, 
Raposinho e Raposona Salomé

Comunidade Mãe dos Pobres

REALIZAÇÃO APOIO



DOAÇÃO
NEWZEIROS

R$ 11.453,20



COMPRA 
DOS 

PRESENTES



ENTREGA 
DOS 

PRESENTES





EUFORIA

ALEGRIA

EMPATIA

AFETO





DEPOIMENTOS

Richard Gabriel de Oliveira Souza - 10 anos
“Esse Natal está sendo diferente. Achei muito bom os mascotes virem

aqui. Todo ano tem Natal aqui, mas é a primeira vez que tem o 

Raposão e essa festa toda. Ele tá até parecendo o Papai Noel. Eu 

estou de olho nos presentes e tô querendo ganhar uma bola de 
futebol”.

Lidiane Bonfim - Dona de casa

“Achei muito bacana esse evento de Natal. É uma iniciativa ótima, 

porque aqui a gente não tem essas coisas, é tudo muito difícil. Hoje é 
um dia de muita festa pra nós da comunidade. Eu tenho três filhos, 
dois que já são maiores de idade e eu trouxe minha filha de 10 anos e 

a minha sobrinha pra ganharem os presentes de Natal”.



Instituto Palestra Itália, Cruzeiro e parceiros realizam Natal Solidário em comunidade do 
bairro Piratininga (institutopalestraitalia.org) Cruzeiro Esporte Clube

DIVULGAÇÃO

https://institutopalestraitalia.org/noticias/instituto-palestra-italia-cruzeiro-e-parceiros-realizam-natal-solidario-em-comunidade-do-bairro-piratininga/
https://www.cruzeiro.com.br/noticia/show/19274/cruzeiro-instituto-palestra-italia-e-parceiros-realizam-natal-solidario-em-comunidade-do-bairro-piratininga


DIVULGAÇÃO



DIVULGAÇÃO



Declaração assinada

pelo líder da 
Comunidade Mãe dos 

Pobres, atestando o 
recebimento de 350 

brinquedos

TRANSPARÊNCIA









R$ 11.453,20 em receitas

R$ 11.437,37 em despesas

R$ 15,83 Saldo

656
brinquedos adquiridos

(350 p/ Comunidade Mãe dos Pobres
e 306 p/ Ação Vale do Jequitinhonha)



VÍDEO

Clique e assista o vídeo

https://drive.google.com/file/d/1U8R2oGMR2-ZGQduBF9Eyp3OAOkbrZyHp/view?usp=sharing


NOTAS FISCAIS



NOTAS FISCAIS



NOTAS FISCAIS



NOTAS FISCAIS



COMPROVANTES

DE
PAGAMENTO



COMPROVANTES

DE
PAGAMENTO



Missão Jequitinhonha
PRESTAÇÃO DE CONTAS



A "Missão Jequitinhonha" foi planejada logo após a ação

solidária realizada pela ONG Oportunidade em parceria

com o Cruzeiro, no último jogo do ano da Raposa, pelo

Campeonato Brasileiro, no Mineirão, onde foram

arrecadadas aproximadamente 20 toneladas de 
alimentos.

Foi possível atender várias comunidades mineiras e o 

projeto se estendeu para a região do Vale do 

Jequitinhonha, considerando a situação precária e 
as tragédias causadas pelas fortes chuvas na região.

Mais de 02 toneladas de alimentos, centenas de peças de 

roupas e 306 brinquedos.

A ação contou com o apoio da NewZeiros, que fez a 

daoção do brinquedos, e da Buser, que transportou os
voluntários e os itens a serem doados.

Foram atendidas as cidades Jequitinhonha, Ponto dos 

Volantes e Joaíma (cidade do treinador da equipe de 

vôlei do Sada Cruzeiro, Felipe Ferraz).
REALIZAÇÃO APOIO







VÍDEO

Clique e 
assista o 

vídeo

https://drive.google.com/file/d/1coGU04rFluuUL9dDVI0Wd6M5ocpESPMo/view?usp=sharing


DIVULGAÇÃO



DIVULGAÇÃO



DIVULGAÇÃO



DIVULGAÇÃO



Missão Jequitinhonha, com Ipita, Cruzeiro e apoiadores, lev a solidariedade à região castigada pelas chuvas 
(institutopalestraitalia.org)

"A 'Missão Jequitinhonha' foi idealizada nos últimos
dias, e é consequência de uma ação do último jogo
do ano da Raposa pelo Campeonato Brasileiro, no 
Mineirão, onde foram arrecadadas cerca de 20 
toneladas de alimentos pelo Cruzeiro, em parceria
com a ONG Oportunidade. Parte das doações já
tinha sido encaminhada a comunidades carentes
da região metropolitana da capital, e uma outra
parte foi distribuída no Vale do Jequitinhonha, que 
foi castigado pelas fortes chuvas nas últimas
semanas, com muitas famílias desabrigadas e em
situação de calamidade."

DIVULGAÇÃO

https://institutopalestraitalia.org/uncategorized/missao-jequitinhonha-com-ipita-cruzeiro-e-apoiadores-leva-solidariedade-a-regiao-castigada-pelas-chuvas/


ABRACE NOSSAS CAUSAS

VENHA CONOSCO!

POTENCIALIZE AÇÕES CONSTRUTIVAS, INFLUENCIE PESSOAS, COMUNIDADES E SE 

TORNE PARTE DA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS SOCIAIS NO NOSSO PAÍS.

VAMOS JUNTOS DESENVOLVER A EMPATIA E DESPERTAR PARA A MUDANÇA 

QUE SOMOS CAPAZES DE FAZER NA VIDA DE OUTRAS PESSOAS.

SEJA VOLUNTÁRIO.

ENVIE UM E-MAIL PARA CONTATO@INSTITUTOPALESTRAITALIA.ORG




