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Infância-Ação, uma ONG
que auxilia crianças

Mobilização e parcerias em 2008
No começo deste ano, a equipe da Infância-Ação esteve com uma tenda no show da 

cantora Ivete Sangalo. O objetivo foi o da divulgação dos projetos, distribuição de 
brindes e ainda o cadastramento de 100 novos voluntários. Outra ação, mas feita em 
parceria com a Objetiva Jr., foi a participação no “El Dia”, que é uma gincana entre os 
calouros da UFSM que arrecadam materiais de limpeza, alimentos e brinquedos para 
instituições carentes de Santa Maria.  

No final de março, houve uma seleção de novos associados efetivos para 
colaborarem nos projetos e na administração da ONG, no qual participaram 31 
pessoas.Novas idéias e novos projetos estão por vir. Um exemplo é o “Clubinho de 
Línguas”, que será praticado com crianças de 10 a 12 anos da instituição Recanto da 
Esperança. Há também uma nova parceria com alunas do curso da Nutrição da 
UNIFRA, em que elas, junto a um projeto da ONG, irão trabalhar com crianças e 
mães na Vila Maringá. 

Outro objetivo do grupo para 2008 é criar um maior vínculo com os voluntários. Há 
uma média de 250 cadastrados, mas poucos se prontificam. “A idéia é uma 
reaproximação dos voluntários. O interesse inicial deles já surgiu, mas em função de 
atividades paralelas, eles não retomam o contato conosco”, comenta Bárbara. Para 
informações, cadastro de voluntário e contato com a ONG Infância-Ação, basta 
acessar o endereço www.onginfancia.org 

Projetos
Fazendo Rir! 

Materializando

Integrar

Turma do Chiquinho

Escova-Ação

O projeto 'Fazendo Rir!' consiste em 
organizar uma tarde de recreação para as 
crianças internadas na ala de Pediatria do 
Hospital Universitário de Santa Maria, 
desenvolvendo atividades que visam a 
sociabilização e as relações inter-pessoais. 
Os encontros acontecem aos sábados 
(marcados previamente), no turno da tarde.

É uma campanha de arrecadação de mate-
riais escolares para a Escola Municipal 
Borges de Medeiros e a Escolinha Padre 
Orlando. O projeto também poderá atender 
mais outras instituições. 

Tem como objetivo pesquisar junto às insti-
tuições beneficentes de amparo infantil, 
cadastradas na ONG, suas necessidades 
físicas, materiais, de projetos e de volun-
tários com conhecimentos específicos em 
determinadas áreas, e elaborar uma relação 
de voluntários e seus interesses. Com isso, 
busca desenvolver uma ponte de relações 
entre a instituição que melhor possa receber 
o voluntário e, por sua vez, o voluntário que 
possa atender de forma efetiva as 
necessidades da instituição.

Tem como objetivo a recreação com brinca-
deiras, desenhos, historinhas e música. Em 
paralelo estará também ocorrendo o Projeto 
"Escova-Ação", que leva informações 
sobre higiene bucal e o modo adequado do 
usar o fio, a escova e o creme dental. No 
momento, o projeto passa por mudanças de 
horário e local. 

O projeto 'Escova-Ação' tem como objetivo 
geral diminuir a incidência de cáries e 
conscientizar as crianças e os pais sobre a 
importância da escovação adequada na 
infância. No momento o projeto passa por 
mudanças de horário e local.

- “As muito feias que me perdoem,
   mas...” só depois da décima dose.

Segundo Cristiane Zonin, associada 
da ONG e estudante universitária, os 
locais auxiliados, geralmente são 
indicados por pessoas que conhecem 
os trabalhos do grupo. Além disso, foi 
feito um levantamento, por integran-
tes da equipe, de instituições da 
cidade e suas necessidade de apoio. 
“Alguns lugares precisavam de mate-
riais escolares, outros de voluntários 
para atender as crianças em várias 
áreas, como o projeto 'Escova-Ação', 
que cuida da saúde bucal das crianças. 
E assim vamos adaptando e criando 
projetos nos locais que precisam de 
apoio”, explica Patrícia Pichler, 

Grupo que faz parte da coordenação da Organização Não-Governamental 

'Escova-Ação' busca reduzir incidência de cáries

Pensando na solidariedade às 
crianças carentes da cidade e em 
experiência de vida, um grupo de 
amigos, que são acadêmicos da 
UFSM e de outras instituições, junta-
ram idéias e montaram a Organização 
Não-Governamental (ONG) Infân-
cia-ação. 

A ONG iniciou as atividades sociais 
em fevereiro de 2007 com o projeto 
“Fazendo Rir”, na ala pediátrica do 
Hospital Universitário (HUSM). A 
partir daí, outros projetos (ver qua-
dro) em auxilio aos menores – de 0 a 
12 anos – foram colocados em prática 
em escolas e creches públicas de 
Santa Maria. “O objetivo da ONG é o 
lazer, educação, cultura e saúde das 
crianças. Além disso, a Infância-Ação 
é para promover o voluntariado”, 
comenta a assessora da ONG e estu-
dante de mestrado, Bárbara Delpretto.

estudante universitária e supervisora 
da ONG. 

 Como a ONG não tem fins 
lucrativos, há necessidade de recursos 
para os projetos. Então, o grupo fecha 
“parcerias fixas” com empresas e 
entidades que queiram ter o nome vin-
culado à ONG e no sítio da Infância-
Ação. Quando uma empresa colabora 
com um evento específico, isso é 
qualificado como “apoio”. As doa-
ções financeiras são para pagamento 
de taxas, alvarás e registros, faixas e 
banners, domínio do sítio e compra de 
materiais eventuais destinados a 
projetos ou eventos.  


