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APRESENTAÇÃO  

 

           O ano de 2018 foi marcado por muitas conquistas e obstáculos, onde alguns projetos 

novos foram implementados na Organização e outros repensados. A JCI Florianópolis além 

de ter conquistado maior visibilidade também abraçou os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis da ONU (ODS), que foram mais aplicados no projeto Oratória nas Escolas, 

Cursos ofertados gratuitamente para a sociedade através da parceria com o IGEOF e o 

projeto Startup of  You. Neste ciclo contemplou-se um conjunto de metas, projetos, eventos, 

conquistas, ideias e muito desenvolvimento pessoal, tudo isso para impactar e engajar os 

cidadãos, os setores da sociedade e as organizações, para que dessa forma, mais parcerias 

sejam executadas e assim, o nosso impacto de concretizar seja cada vez mais disseminado, a 

fim de fomentar a busca por melhorias na qualidade de vida de todos e também a melhor 

participação do cidadão na luta contra desvios de conduta, desigualdade e ética. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRA DO PRESIDENTE 

 

 

“Através da JCI Florianópolis aprendi que uma excelente gestão só seria viável 
com a unção de alguns ingredientes fundamentais como: profissionais 

altamente capacitados, visões críticas, gestão de pessoas, articulação e muita 
inteligência emocional. E foi com essa receita,  que o ano de 2018 concretizou 

ações e projetos de muito sucesso, ao longo dos meses! 
 

Dessa forma, apresentamos a vocês o nosso balanço social 2018, a fim de 
transparecer informações, ações e o andamento do início ao fim dos projetos 

que foram executados. 

Conheçam a nossa querida instituição e os nossos projetos, já que foi através 
dela que milhares foram capacitados e formados em desenvolvimento pessoal, 

oratória, debate, gerenciamento de projetos e muito mais! 

Obrigada JCI Florianópolis por estar de portas abertas sempre e por propiciar a 
todos nós, oportunidades inusitadas!” 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              Greyce Franzmann 

Presidente Local JCI 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

QUEM SOMOS? 

 

     A JCI (Junior Chamber Internacional) é uma Organização sem Fins 

Lucrativos, que possui como público alvo jovens de 18 a 40 anos. Ela é 

dividida na mundial, nacional e por OLs – Organizações Locais. 

        Tem como objetivo principal o desenvolvimento pessoal dos membros, 

para assim formar lideres capacitados em oratória, debate e voluntariado. Dessa 

forma consegue impactar a comunidade, já que transformamos uma pessoa em 

um cidadão ativo e melhor, capaz de impactar positivamente a comunidade e 

também servir de exemplo para os outros. 
 

MISSÃO  

 

Proporcionar oportunidades de desenvolvimento que preparem as pessoas 

jovens a criar mudanças positivas. 

 

VISÃO JCI MUNDIAL 

 

                 Ser a principal rede mundial de jovens cidadãos ativos. 

 

VISÃO JCI BRASIL 

 

 

Ser a principal rede mundial de jovens cidadãos ativos no Brasil. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                         

 

                                JCI FLORIANÓPOLIS  

 

                                     HISTÓRIA 

      
        Thaynan Mariano Costa pioneiro do movimento escoteiro, já tinha interesse na 

organização JCI fazia um tempo, porém sempre a observou de longe, esperando o 

momento certo para tentar trazer uma OL para Florianópolis. Quando cursou  

mecatrônica no IFSC (Instituto Federal), conheceu o Tauan Zimmermann, que 

curiosamente conhecia a JCI, afinal seu pai Gilson Zimmermann era senador da JCI Rio 

do Sul. A partir desse momento todos foram colocados em contato. 

       Depois de um tempo o e-mail mandado foi respondido e juntamente com outros e-

mails que foram trocados com o Gustavo e o Secretário Geral Ewerson, foi organizada a 

primeira apresentação sobre a JCI para o público conhecer essa organização. 

       E então no dia 20 de maio, todos estavam reunidos no auditório do IFSC pela 

primeira vez para a compreensão e integração sobre a JCI e o que essa organização 

propõe. O evento reuniu 15 pessoas. 

      Como toda organização e iniciativa que se inicia muitos dos que estavam na 

apresentação da JCI na primeira reunião, acabaram não retornando, mas para dar uma 

força a nova OL que estava se formando, na segunda reunião o Presidente Nacional da 

JCI Jean de Liz, se fez presente para dar suporte, apoio e ajudar com todas as dúvidas que 

estavam surgindo sobre a JCI em si. 

         Além da presença ilustre na reunião, esta se tornou marcante para o histórico da OL 

nova, pois foi realizada a primeira eleição do conselho diretor, consagrando a fundação 

da JCI Florianópolis, no dia sete de junho de dois mil e onze. 

         O primeiro conselho diretor da JCI Florianópolis contou com Thaynan Mariano 

Costa como Presidente Local, Diego Trierweiler como Secretário e Tauan Zimmermann 

como Tesoureiro. 

         Desde a fundação da JCI Florianópolis, o espirito de companheirismo e união se 

permaneceu com todos que se tornaram membros.  E todos receberam treinamentos e 

tornaram-se trainers, tiveram pró-atividade e aproveitaram cada oportunidade para se 

desenvolver pessoalmente e assim causar impacto positivo na sociedade. 

         O senador Gilson que também é Diretor Executivo envolveu-se e cedeu uma sala da 

FACISC, para dar uma sede fixa, onde as reuniões são realizadas. 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

MEMBROS QUE INGRESSARAM NO ANO DE 2018 

 

Maria Pongue, Wednes Marceluss, Lucas Zillmer, Diogo Borba, Milena Palheta Guhlich ,  

Daniela Melo, Ananda Oszika, Marcos Thomé, Carlos Rodrigo Andreoli.  

 

MEMBROS QUE SE ABSTERAM NO ANO DE 2018 

Ramón César Quintão Milagres, Daiane Simonetti, Diogo Mayorka de Borba, Lucimara 

Stasiak, Francielle Abreu Vieira, Dagliê dos Santos, Camille Furlan e Thais. 

 

MEMBROS PRESENTES NO ANO DE 2018 

Henrique Dresch Vascouto, Graziela Paseto, Greyce Franzmann, Thaynan Mariano Costa, 

Gilson Zimmernann, Lucimara Stasiak, Maria Pongue, Wednes Marceluss, Lucas Zillmer, 

Diogo Borba, Milena Palheta Guhlich ,  Daniela Melo, Ananda Oszika, Marcos Thomé, 

Carlos Rodrigo Andreoli, Vanildo Santos, Total: 16 membros.  

 

METODOLOGIA 

                    MARCO DA CIDADANIA ATIVA 

 

         O Marco pela Cidadania Ativa da JCI é um roteiro para a busca de soluções sustentáveis 

para os desafios enfrentados pelas comunidades ao redor do mundo. Ao identificar as causas 

dos problemas, constroem-se parcerias entre os setores promovendo o desenvolvimento de um 

plano eficaz para tomar medidas concretas e avaliar o seu impacto. 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

                     DIMENSÃO GOVERNANÇA 

 

 

  

 

 

 

1.      Identificação 

  

Nome do Capítulo: JCI Florianópolis                                                                                                    

CNPJ: 17.537.405/0001-66 

Endereço: Rua Crispim Mira, número 319, anexo da FACISC, Centro, Florianópolis, Santa Catarina 

Natureza jurídica:  [X] associação [  ] fundação [  ] / Sociedade Sem fins lucrativos? [X] sim [  ] não / 

Isenta da cota patronal do INSS? [X] sim [  ] não 

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [  ] sim [X] não Possui 

registro no: [  ] CNAS [  ] CEAS [  ] CMAS [  ] CMDCA 

De utilidade pública? [X] não Se sim, [  ] federal [  ] estadual [  ] municipal / Classificada como OSCIP 

(lei 9790/99)? [  ] sim [X] não 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.      Estrutura Organizacional 

Organograma: Presidente, Vice Presidente, Secretário, Tesoureiro, Assessor Legal, 

Local das Reuniões: [  ] sede própria [  ] alugada [X] parceria [  ] cedida 

Cidades atingidas/envolvidas: Florianópolis 

Número total de membros: 16 

Número total de pessoas envolvidas: 20  

Número de membros inscritos para 2019: 15 

Nome dos principais projetos realizados pela OL: ALI – Academia Local dos Instrutores,                                                                   

Oratór        Oratória nas Escolas, Startup of You, Debate Club,  e Cursos do Oratória Autêntica. 

3. Origem dos 

Recursos 

2017 

Valor em reais 

            2018 

    Valor em reais 

  Metas para 

        2019 

Receitas totais R$42.095,00  100% R$35.000,00 100%  R$40.000,00 

a. Recursos 

governamentais 

(subvenções) 

      ------------- 

  

    ------------- 

 

 ----------------------- 

b. Doações de pessoas 

jurídicas 

      ------------- 

  

    ------------- 

  

 ----------------------- 

c. Doações de pessoas 

físicas 

------------- 

  

     ------------- 

  

    ----------------------- 

d. Contribuições R$3.792,00  R$4.500,00  R$4.500,00 

     e. Patrocínios R$2.915,00   R$9.500,00  R$10.000,00 

     f. Parcerias R$15.000,00  R$20.000,00  R$30.000,00 

g. Prestação de serviços 

e/ou venda de produtos 

R$ 3.506,97  R$1.000,00  R$2.000,00 

h. Outras receitas     ------------- 

 

         ------------- 

 

      ----------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aplicação dos 

Recursos 

            2017 

    Valor em reais 

                 2018 

   Valor em reais 

  Metas para 

         2019 

Despesas totais R$5.240,97    100% R$5.500,00   100% R$6.000.00  

a. Total em Projetos, 

programas e ações sociais 

(excluindo pessoal) 

 

R$3.245 

 

 

 

R$3.700,00 

 

 

  

R$28.000.00 

 b. Total de despesas diversas (somatório das despesas abaixo)  

 b.1 Operacionais R$1.500,00   R$1.500,00 

 

  R$1.800,00 

 b.2 Impostos e taxas R$50,00    R$ 50,00     R$30,00 

 b.3 Financeiras R$229,49    R$ 250,00   R$300,00 

5.1 Indicadores 

institucionais 

2017 

Valores em 

reais 

2018 

Valores em 

reais 

    Metas para 

           2019 

a) Regularidade da 

sede (alvará 

bombeiros, 

vigilância sanitária) 

[X] sim      

[  ] parcial 

[  ] não   

[  ] em 

andamento 

R$________   

[X] sim      

     [  ] parcial 

[  ] não    

[  ] em 

andamento 

R$________    

 

 

Não se aplica 

b) Regularidade 

contrato de aluguel 

(se for o caso) 

[  ] sim   

[  ] parcial 

[  ] não   

[  ] em 

andamento  

R$_______ 

[  ] sim   

[  ] parcial 

[  ] não  

[  ] em 

andamento 

R$________    

 

 

Não se aplica. 

c) Regularidade na 

contratação de 

pessoas (CTPS, 

INSS, transporte, 

alimentação, 

capacitação, etc) 

[  ] sim  

[  ] parcial 

[  ] não 

[  ] em 

andamento 

R$________    

[  ] sim  

[  ] parcial 

[  ] não   

[  ] em 

andamento 

R$________  

 

 

Não se aplica. 

d) Regularidade na 

contratação de 

empresas 

terceirizadas 

(empresas em dia 

com suas 

obrigações) 

 

[x] sim   

[  ] parcial 

[  ] não [  ] em 

andamento 

R$________   

  

 

[x] sim  

[  ] parcial 

[  ] não [  ] em 

andamento 

R$________  

  

 

 

Serviço de 

contabilidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIMENSÃO AMBIENTAL 

 

 

 

    5.2  Indicadores sociais 

internos (ações e benefícios para 

os membros) 

            2017 

  

         2018 

  

 Metas para 

       2019 

Área internacional 

Quantos membros participaram 

[4] ER [1] 

CA[6] CN[] 

CM [5]RNDL  

[3] ER[1]CA 

[4]CN[0] CM 

[3] RNDL   

[6] ER  [0] CA [5 

] CN [0]CM 

[2] RNDL  

Área Individual (Capacitação) 

Quantas horas a OL ofereceu de 

cursos, palestras, oficinas, etc. 

 

65 horas 

 

80 horas 

 

85  horas 

Área Individual 

Quantos membros já 

participaram dos cursos oficiais: 

[ 2 ] ADM  

[ 0 ] Admin  

[ 0 ] Impact  

[ 0 ] Achieve  

[0 ] Trainer 

[ 0 ] Presenter 

[0 ] RSC   

[ 0 ] 

Networking 

[ 1 ] 

Omoiyary 

[5] Normas P. 

[3] P. de 

Projetos 

[1 ] ADM       

[0] Admin 

[0] Impact 

[0 ] Achieve      

[0] Trainer 

[0] Presenter 

[0] RSC         

[0]Networkin

g 

[1] Omoiyary  

[2] Normas P 

[3]P. de 

Projetos    

[5] ADM  

[5] Admin 

[5] Impact 

[3] Achieve   

[3] Trainer 

[2] Presenter   

[2 ] RSC           

[2]Networking 

[2] Omoiyary   

[ 3] Normas P. 

[4] P.de Projetos 

Quantos instrutores a OL possui 

em cada um dos níveis? 

[0] Assistant 

[5] Trainer 

[0] Assistant 

[3] Trainer  

[1] Assistant 

[7] Trainer 

6. Projetos, ações e 

contribuições para a sociedade 

(As ações e programas aqui 

listados são exemplos, ver 

instruções) 

  

         

     

       2018 

  

  

      

 

  2018 

  

  

      

     Metas para 

      2019 

a) Tratamento de efluentes e 

resíduos 

Nome/Descrição: 

[X ] sim   

[  ] parcial 

[  ] não     

[X] sim       

[  ] parcial 

[  ] não  

  

[X] sim    

[  ] parcial 

[  ] não    



 
 

 

 

 

b) Economia de Água 

Nome/Descrição: 

[  ] sim   

[  ] parcial  

[X] não  

[  ] em 

andamento 

[  ] sim  

[  ] parcial   

[X] não  

[  ] em 

andamento 

[  ] sim    

[  ] parcial 

[X] não    

[  ] em 

andamento 

c) Economia de Energia 

Nome/Descrição: 

[  ] sim   

[  ] parcial 

[X] não 

[  ] em 

andamento 

[  ] sim   

[  ] parcial 

[X] não  

[  ] em 

andamento 

[  ] sim    

[  ] parcial 

[X] não   

[  ] em 

andamento 

 d) Projetos e/ou ações 

Ecológicos 

Nome/Descrição: Trilhas  

 

 

 n° membros         

envolvidos: 6 

 n° membros   

envolvidos: 0 

n° membros  

envolvidos : 10 

n° pessoas 

beneficiadas: 30 

n° pessoas 

beneficiadas:0  

n° pessoas 

beneficiadas: 50 

  e) Projetos e/ou ações de 

Reciclagem de lixo 

Nome/Descrição:  

Trilhas  

 

n° membros  

envolvidos: 10 

n° membros  

envolvidos:0 

n° membros  

envolvidos : 10 

n° pessoas 

beneficiadas: 10 

n° pessoas 

beneficiadas:0  

n° pessoas 

beneficiadas: 50 

f) Projetos e/ou ações 

internas e/ou externas de 

educação ambiental 

Nome/Descrição:  

Trilhas com 

Sustentabilidade, 

Caminhada pela Paz, 

Horto Florestal 2017 

n° membros  

envolvidos: 6 

n° membros  

envolvidos: 0 

n° membros  

envolvidos : 

10 

n° pessoas 

beneficiadas: 30 

n° pessoas 

beneficiadas: 0 

n° pessoas 

beneficiadas: 

50 

 g) Projetos e/ou ações de 

redução de carbono 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas: 0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

h) Projetos e/ou ações de 

controle da poluição 

visual e/ou sonora 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos: 0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

 i) Projetos e/ou ações de 

conservação de áreas 

verdes 

Nome/Descrição: Projeto 

Trilhas com 

Sustentabilidade, 

Caminhada pela Paz, 

Horto Florestal 2017 

n° membros  

envolvidos: 6 

n° membros  

envolvidos: 0 

n° membros  

envolvidos : 

10 

n° pessoas 

beneficiadas: 30 

n° pessoas 

beneficiadas: 0 

n° pessoas 

beneficiadas: 

50 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Projetos e/ou 

ações para 

melhoria da 

infraestrutura 

n° membros  envolvidos:0 n° membros  

envolvidos: 0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas beneficiadas:0 n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

k) Projetos e/ou 

ações de 

conservação de 

bens públicos 

n° membros  envolvidos:0 n° membros  

envolvidos: 0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas beneficiadas:0 n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.2   Ambiente 

Comunitário e 

 Qualidade de Vida 

“Que a fraternidade entre os 

homens transcende a 

soberania das nações” 

  

2017 

  

  

2018 

  

  

Metas para 

2019 

  a) Projetos e/ou ações 

com crianças e 

adolescentes 

Nome/Descrição: Oratória 

nas Escolas  

 

n° membros  

envolvidos:13 

n° membros  

envolvidos:16  

n° membros  

envolvidos : 20 

n° pessoas 

beneficiadas:400 

n° pessoas 

beneficiadas100

0 

n° pessoas 

beneficiadas:200

00 

  b) Projetos e/ou ações de 

educação e cultura 

Nome/Descrição: Oratória 

nas Escolas  

 

n° membros  

envolvidos:  12 

n° membros  

envolvidos: 16 

n° membros  

envolvidos:20  

n° pessoas 

beneficiadas: 

400 

n° pessoas 

beneficiadas:100

0 

n° pessoas 

beneficiadas:200

0 

  c) Projeto Oratória nas 

Escolas 

Tema/Descrição: Oratória 

nas Escolas  

 

n° membros  

envolvidos :12 

n° membros  

envolvidos: 16   

n° membros  

envolvidos :20 

n° pessoas 

beneficiadas:400 

n° pessoas 

beneficiadas:100

0 

n° pessoas 

beneficiadas:200

0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 i) Projetos e/ou ações 

combate a dengue e/ou 

outras doenças 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

j) Participação no 

programa Nothing But 

Nets 

Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos : 0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

k) Projetos e/ou ações p/ 

idosos 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

l) Projetos e/ou ações de 

combate as drogas 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

 

 

  d) Projeto Debate Club 

Tema/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos: 16 

n° membros  

envolvidos :20 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiada:50 

n° pessoas 

beneficiadas:80 

  e) Projeto Melhores 

Líderes – Melhor 

Sociedade 

Tema/Descrição: ALI 

n° membros  

envolvidos:9 

n° membros  

envolvidos: 16 

n° membros  

envolvidos :20 

n° pessoas 

beneficiadas:15 

n° pessoas 

beneficiadas:80 

n° pessoas 

beneficiadas:80 

  f) Projeto Academia de 

Jovens Lideranças 

Tema/Descrição: Startup of 

You 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos: 16 

n° membros  

envolvidos :20 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:50 

n° pessoas 

beneficiadas:50 

g)  Projeto Saúde da 

Criança 

Descrição: 

  

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

  h) Projetos e/ou ações p/ 

portadores de 

necessidades especiais 

Nome/Descrição: Semana 

Inclusiva, Workshop ACIC. 

n° membros  

envolvidos :10 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :12 

n° pessoas 

beneficiadas:187

5 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:400 



 

 

 

 

 
 

 

  m) Projetos e/ou ações p/ 

Esporte, lazer e bem-estar 

Nome/Descrição: Projeto do 

dia das Crianças 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos : 5 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas: 0 

n° pessoas 

beneficiadas: 30 

 n) Projetos e/ou ações de 

educação no trânsito 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

o) Doações a campanhas 

sociais (doação de sangue e 

outras) 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :5 

n° membros  

envolvidos: 0 

n° membros  

envolvidos :5 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas: 0 

n° pessoas 

beneficiadas:5 

  p) Ações com os ODS (17 

Objetivos de 

Desenvolvimento do 

Milenio) 

Nome/Descrição: Brazil 

Partnership Summit 2017 

n° membros  

envolvidos:8 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :20 

 

n° pessoas 

beneficiadas:

350 

 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

 

n° pessoas 

beneficiadas:150 

  p.1) Ações com os ODS – 

1,2 e 3 

Nome/Descrição: Campanha 

do Agasalho e de alimentos 

n° membros  

envolvidos 0 

n° membros  

envolvidos: 0 

n° membros  

envolvidos :3 

n° pessoas 

beneficiadas0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:10 

  p.2) Ações com os ODS – 

4 

Nome/Descrição: Oratória 

nas Escolas 

n° membros  

envolvidos: 8 

n° membros  

envolvidos:  16 

n° membros  

envolvidos : 20 

n° pessoas 

beneficiadas: 

380 

n° pessoas 

beneficiadas: 

1000 

n° pessoas 

beneficiadas: 

2000 

  p.3) Ações com os ODS – 

5 

Nome/Descrição: Brazil 

Partnership Summit 2017 e 

Cursos IGEOF 2018 

n° membros  

envolvidos :6 

n° membros  

envolvidos:  2 

n° membros  

envolvidos :5 

n° pessoas 

beneficiadas:3

00 

n° pessoas 

beneficiadas:200 

n° pessoas 

beneficiadas:300 

  p.4) Ações com os ODS – 

6 e 7 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

  p.5) Ações com os ODS – 

9 e 10 

Nome/Descrição: Brazil 

Partnership Summit 2017 e 

Cursos IGEOF 2018 

n° membros  

envolvidos :8 

n° membros  

envolvidos: 2 

n° membros  

envolvidos :5 

n° pessoas 

beneficiadas:4

00 

n° pessoas 

beneficiadas:200 

n° pessoas 

beneficiadas:300 



 

 

 

 

 

 

 

 

  p.6) Ações com os ODS – 

11, 12 e 13 

Nome/Descrição: Brazil 

Partnership Summit 2017 e 

cursos IGEOF 2018 

n° membros  

envolvidos :6 

n° membros  

envolvidos:  2 

n° membros  

envolvidos : 5 

n° pessoas 

beneficiadas:3

00 

n° pessoas 

beneficiadas:200 

n° pessoas 

beneficiadas:300 

  p.7) Ações com os ODS  - 

14 e 15 

Nome/Descrição: Projeto 

Trilhas com Sustentabilidade 

n° membros  

envolvidos: 0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos : 18 

n° pessoas 

beneficiadas0 

n° pessoas 

beneficiadas: 0 

n° pessoas 

beneficiadas: 50 

  p.8) Ações com os ODS  -

16  

Nome/Descrição: Brazil 

Partnership Summit 2017e 

cursos IGEOF 2018 

n° membros  

envolvidos :6 

n° membros  

envolvidos:  2 

n° membros  

envolvidos :5 

n° pessoas 

beneficiadas:3

00 

n° pessoas 

beneficiadas: 

200 

n° pessoas 

beneficiadas:300 

  q) Ações com os ODS – 17 

Nome/Descrição: Brazil 

Partnership Summit 2017 e 

Cursos IGEOFb 2018 

 

n° membros  

envolvidos :6 

n° membros  

envolvidos:  2 

n° membros  

envolvidos :5 

n° pessoas 

beneficiadas30

0 

n° pessoas 

beneficiadas:200 

n° pessoas 

beneficiadas:300 

  r) Projetos ou ações para 

diminuição da 

discriminação racial 

Nome/Descrição: 

 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :8 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:200 

  s) Projetos e/ou ações de 

combate ao trabalho 

escravo 

Nome/Descrição: 

  

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

  t) Projetos e/ou ações de 

combate ao trabalho 

infantil 

Nome/Descrição: 

  

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

  u) Outras 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 



 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO VISÃO E ESTRATÉGIA 

 

 

6.3      Área de 

Indicação 

Anticorrupção 

“Que os governos devem 

ser de leis mais que de 

homens” 

  

2017 

  

  

2018 

  

  

Metas para 

2019 

 a) Ações de combate a 

sonegação (estar em dia 

com os impostos) 

Nome/Descrição: 

Oratória nas Escolas –  

[X]sim  

[  ]parcial 

[  ] não   

[  ] em 

andamento 

[X]sim   

[  ]parcial 

[  ] não   

[  ] em andamento 

[X] sim  

[  ] parcial 

[  ] não   

[  ] em 

andamento 

n° membros 

envolvidos:12 

n° membros 

envolvidos:16 

n° membros 

envolvidos:20 

  b) Ações de combate a 

sonegação (emitir e 

exigir nota fiscal) 

Nome/Descrição: 

[  ] sim [  

]parcial 

[X] não [  ] em 

andamento 

[  ]sim [  ]parcial 

[X] não [  ] em 

andamento 

[  ] sim [  ] 

parcial 

[X] não [  ] em 

andamento 

n° membros 

envolvidos: 0 

n° membros 

envolvidos:0 

n° membros 

 envolvidos:0 

  c) 

Propagação/Divulgação 

de iniciativas anti-

corrupção 

Nome/Descrição: 

Oratória nas Escolas –  

 

n° membros  

envolvidos :10 

n° membros  

envolvidos: 16 

n° membros  

 envolvidos : 20 

n° pessoas 

beneficiadas400 

n° pessoas 

beneficiadas:1000 

n° pessoas 

beneficiadas:20

00 

d) Participação em 

programas anti-

corrupção 

Nome/Descrição: 

Oratória nas Escolas –  

 

n° membros  

envolvidos :10 

n° membros  

envolvidos:  16 

n° membros   

envolvidos : 20 

n° pessoas 

beneficiadas:400 

n° pessoas 

beneficiadas:1000  

n° pessoas 

beneficiadas:20

00 

e) Participação em 

seções da câmara de 

vereadores /deputados, 

audiências públicas (ex: 

LOA, LDO, PPA) 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

 envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 



 

 

 

 

 

 

  f) Participação nos 

conselhos municipais 

(legislação, educação, meio 

ambiente, antidrogas, 

saúde, cultura, etc.) 

Nome/Descrição: 

CONJUVE 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :1 

 

n° pessoas 

beneficiadas:50 

 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

 

n° pessoas 

beneficiadas:80 

 g) Projetos e/ou ações de 

incentivo à participação e 

conhecimento da 

política/administração 

pública 

Nome/Descrição: Oratória 

n° membros  

envolvidos :12 

n° membros  

envolvidos: 16 

n° membros   

envolvidos :20 

 

n° pessoas 

beneficiadas:38

0 

 

n° pessoas 

beneficiadas:100

0 

 

n° pessoas 

beneficiadas:200

0 

  h) Promoção debates de 

candidatos p/ apresentação 

de propostas (em eleições) e 

prestação de contas 

(durante a gestão)  

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos: 0 

n° membros   

envolvidos :0 

 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

i) Projetos e/ou ações de 

incentivo ao civismo 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos: 0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

Breve descrição das atividades: 

  

    Projeto Oratória nas Escolas 

    O projeto consiste no estímulo ao estudo e reflexão sobre temas relacionados aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis (ODS’s), que é um conjunto de dezessete diretrizes estabelecidas com base 

na Declaração do Milênio, assinada no ano 2000 pelos países-membros da Organização das Nações Unidas 

(ONU). Acredita-se que com esta iniciativa, jovens estudantes poderão formar uma consciência crítica em 

relação a estes temas. Também será possível estimular a prática de falar em público, competência necessária 

para diferenciar-se no mercado de trabalho atualmente. O eixo do projeto é baseado na realização de 

concurso de oratória em diversas etapas abordando um tema determinado pela JCI Brasil, bem como 

despertar pensamento crítico relacionado a tema relevante. Este projeto foi premiado em 2010 como o 

melhor projeto comunitário mundial da JCI, reconhecido por mais de 120 países em evento realizado em 

Osaka no Japão.  Na OL de Florianópolis o projeto de Oratória nas Escolas já ocorre desde o ano de 2011, 

sendo que em cada ano o projeto sofreu um crescimento significativo e no ano de 2018 chegou a atingir 

quatorze escolas, consagrando-se um sucesso em Florianópolis. 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6.4      Difusões de 

Condutas de 

Responsabilidade Social 

Corporativa - RSC 

“Que a justiça econômica 

pode ser melhor obtida por 

homens livres através da 

livre iniciativa” 

  

 

 

    2017 

  

  

 

 

      2018 

  

  

             

             

   Metas para 

         2019 

  a) Ações de estímulo aos 

fornecedores, 

patrocinadores e membros 

em relação a  RSC 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

  b) Marketing educativo e 

social 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :5 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:5 

  c) Programas de estímulo 

ao membro e a comunidade 

para o consumo consciente 

Nome/Descrição: 

n° membros  

envolvidos :0 

n° membros  

envolvidos:  0 

n° membros  

envolvidos :0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

  d) utilização de produtos 

com certificação (ex. papel 

reciclado) 

Nome/Descrição: Utilização 

de blocos de anotações feitos 

com papel reciclado (doados 

pela FACISC) durante as 

reuniões. 

n° membros  

envolvidos: 12 

n° membros  

envolvidos: 16 

n° membros  

envolvidos : 18 

 

 

n° pessoas 

beneficiadas: 

12 

 

 

n° pessoas 

beneficiadas:16 

 

 

n° pessoas 

beneficiadas:25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  e) ações de incentivo ao 

trabalho voluntário 

Nome/Descrição: 

Campanha para captação de 

Novos Membros (JCI Day) 

  

n° 

membros  

envolvidos : 

0 

n° membros  

envolvidos: 0 

n° membros 

envolvidos:15 

n° pessoas 

beneficiadas

: 0 

n° pessoas 

beneficiadas:0 

n° pessoas 

beneficiadas:30 

  f) ações de apoio a outras 

organizações do terceiro 

setor 

Nome/Descrição: 

Divulgação de parceiros 

n° 

membros  

envolvidos : 

0 

n° membros  

envolvidos:  

16 

n° membros  

envolvidos :20 

n° pessoas 

beneficiadas

: 0 

n° pessoas 

beneficiadas: 

100 

n° pessoas 

beneficiadas:200 

 g) A instituição 

desenvolve alguma política 

ou ação de valorização da 

diversidade em seu quadro 

funcional e/ou de membros? 

Nome/Descrição: Sim. Foi 

identificado um número 

muito grande de homens na 

OL e está sendo estimulado o 

convite de mais mulheres. 

n° 

membros  

envolvidos 

:12 

n° membros  

envolvidos:  

16 

n° membros 

envolvidos:20 

n° pessoas 

beneficiadas

:12 

n° pessoas 

beneficiadas: 

16 

n° pessoas 

beneficiadas:20 

 h) Na seleção de parceiros 

e prestadores de serviço, 

critérios éticos e de 

responsabilidade social e 

ambiental: 

[  ] são 

exigidos     

[x ]são 

sugeridos 

[  ] não são 

considerado

s 

[  ] são 

exigidos 

[X] são 

sugeridos 

[  ] não são 

considerados 

[  ] são exigidos 

[X] são sugeridos 

[  ] não são 

considerados 

 i) A instituição possui 

Comissão/Conselho de 

Ética 

para acompanhamento 

de: 

outras: 

[  ] todas 

ações/ativid

ades 

[  ] algum 

projeto/ativi

dade 

[x ]  não tem 

[  ] todas 

ações/atividad

e 

[  ] algum 

projeto/ativid

ade 

[X]  não tem 

[  ] todas 

ações/atividades 

[X] algum 

projeto/atividade 

[  ]  não tem 



 

 

 

 

 

 

AUTO DIAGNÓSTICO ETHOS - JCI 

FLORIANÓPOLIS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS E EVENTOS 

ORATÓRIA NAS ESCOLAS 

 

No que consiste o projeto? 

 

         O projeto consiste no estímulo ao estudo e reflexão sobre temas relacionados aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS’s), que é um conjunto de dezessete 

diretrizes estabelecidas com base na Declaração do Milênio, assinada no ano 2000 pelos 

países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Acredita-se que com esta iniciativa, jovens estudantes poderão formar uma 

consciência crítica em relação a estes temas. Também será possível estimular a prática de 

falar em público, competência necessária para diferenciar-se no mercado de trabalho 

atualmente. 

O eixo do projeto é baseado na realização de concurso de oratória em diversas 

etapas abordando um tema determinado pela JCI Brasil, bem como despertar pensamento 

crítico relacionado a tema relevante. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este projeto foi premiado em 2010 como o melhor projeto comunitário mundial da 

JCI, reconhecido por mais de 120 países em evento realizado em Osaka no Japão. 

Na OL de Florianópolis o projeto de Oratória nas Escolas já ocorre desde o ano de 

2011, sendo que em cada ano o projeto sofreu um crescimento significativo e no ano de 

2017 chegou a atingir cinco escolas, consagrando-se um sucesso em Florianópolis. 

 

 

 

                           O Projeto Oratória nas Escolas em 2018 

 

                                       Etapas do projeto em 2018: 

 

- ALI: Dia 7 de abril tivemos uma capacitação chamada ALI - Academia Local de 

Instrutores,para capacitar pessoas para aumentar o recurso humano dos facilitadores que 

iriam em dupla para as 14 escolas municipais de Florianópolis realizar os workshops para 

os alunos dos oitavos anos. O evento ocorreu durante a manhã e à tarde no Sebraelab e 50 

pessoas foram capacitadas no total. 

 

- Período dos workshops nas escolas: Foram realizados os workshops com as 

duplas em 

cada uma das escolas. As escolas reuniram todos os alunos dos oitavos anos para 

terem o workshop de oratória e ainda para apresentarmos o concurso. 

 

- Lançamento do Concurso Oratória nas Escolas: Foi realizado o evento e no dia 

tivemos apresença de diversas autoridades entre elas: o Vice- Prefeito de Florianópolis, o 

Diretor Julio Ferreira da ACIF, Secretário de Educação: Maurício Fernandes, Coordenador 

de Políticas Públicas para a Juventude do Estado de Santa Catarina: Fernando Fernandes, 

Coordenador de Políticas Públicas para a Juventude de Florianópolis: Silney Alquino, 

Presidente da JCI Florianópolis: Greyce Franzmann, Coordenador do Projeto Oratória nas 

Escolas 2018: Vanildo Santos. 

 

- Período do concurso interno nas escolas: Cada escola participante realizou o 

concurso 

interno para escolher o aluno que iria representar a escola na semi-final do 

Concurso Projeto Oratória nas Escolas 2018 

 

 

 

 



 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

- Semi-final: Foi realizada a Semi-final do concurso que reuniu mais de 70 pessoas, onde 

10 das 14 escolas participaram da semi final do concurso e dali saíram os 5 finalistas para 

a etapa final do Concurso Municipal do Projeto Oratória nas Escolas 2018. 

 

- Apadrinhamento dos finalistas: Foi realizado o apadrinhamento (o treinamento intensivo 

dos finalistas com os membros da JCI Florianópolis para melhorarem seus discursos e 

também a oratória de cada um deles para a final do concurso). 

 

- Final do Concurso Municipal de Oratória 2018: O evento reuniu mais de 70 pessoas e 

tivemos a apresentação do Jorian Peçanha como atração enquanto as notas dos 

representantes eram computadas e um coffee break no final. A aluna que ficou como 

primeira colocada foi a Isabelly Vitoria dos Santos Costa - E.B.M Luiz Cândido da Luz, 

em segundo lugar o aluno Ramón Santos de Gusmão - E.B.M Acásio Garilbaldi São 

Thiago, em terceiro lugar a aluna Laura dos Anjos Pereira - E.B.M Maria Conceição 

Nunes, os três primeiros lugares ganharam prêmios e incentivos, assim como a escola que 

mais apoiou a representante de sua escola - E.B.M Paulo Fontes. 

 

- Treino para o Concurso Regional de Oratória: A campeã Isabelly, para se preparou para 

o concurso regional. 

 

- Concurso Regional: Isabelly concorreu e ficou em segundo lugar no concurso regional de 

oratória da JCI Brasil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PÚBLICO ALVO 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Perfil dos workshops: Alunos dos oitavos anos das escolas, 13 anos de idade - No total 

foram beneficiados 1000 alunos; 

 

     - Perfil ALI: variado, homens e mulheres de diferentes idades. - No total foram 

beneficiadas 50 pessoas; 

 

     - Perfil Semi final: Pessoas variadas, mas principalmente alunos de 13 anos- No total 

tiveram 70 pessoas; 

 

     - Perfil Final: Pessoas variadas - No total 70 pessoas estiveram presentes no evento. 

 

• IMPACTO DAS AÇÕES 

 

      No total capacitamos 1000 alunos em oratória, alunos da rede municipal de ensino 

de Florianópolis. ALI: Capacitou 50 adultos em Oratória. Para a Organização JCI foi 

muito positivo nos ajudou a nos tornarmos referência nas escolas em oratória, ajudou os 

alunos a sedesenvolverem, a terem atividades diferentes que vão ensiná-los e prepará-

los para a vida e carreira profissional. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Startup Of You 

 

Histórico do projeto 

 

O Startup of You foi realizado inicialmente em 2013 pela JCI Dublin. Na 

Irlanda, ocorreu na sede do Google e foi apoiado por diversas organizações, 

entre elas, a Câmara do Comércio de Dublin.  

Aconteceram três edições irlandesas realizadas do projeto, onde 

mobilizaram uma gama de participantes, que se inspiraram e criaram mudanças 

positivas em suas vidas. 

O membro da JCI Florianópolis, Thaynan Mariano, participou de uma 

das edições e trouxe a ideia para sua OL. O Startup of You Florianópolis foi 

coordenado pelos membros Eduarda de Souza, Thaynan Mariano e Luciano 

Pagliosa e ocorreu em 21 de novembro de 2015.  
 

PRIMEIRA EDIÇÃO EM FLORIANÓPOLIS – 2015 
 

A primeira edição do Startup of You Florianópolis aconteceu no dia 21 

de novembro de 2015 na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Foram 6 horas de palestras, atividades e integração durante todo o evento. 

Além dos palestrantes, o evento contou com a participação do Secretário de 

Tecnologia de Florianópolis, Professor Rico. 

O objetivo foi levar conceitos de empreendedorismo e aperfeiçoamento 

pessoal por meio de palestras dinâmicas e eficientes.  
 

OBJETIVO GERAL 
 

O principal objetivo do projeto é fomentar o empreendedorismo e a 

inovação em meio à comunidade causando assim um grande impacto positivo 

na mesma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 PÚBLICO ALVO 

 

          O público alvo do projeto são jovens universitários e empreendedores. 

 
CRONOGRAMA 
 

O evento foi no dia 10 de Novembro de 2018 no Sebraelab. Confira todas as 

etapas do nosso evento e junte-se a nós! 

 

10h00 - Abertura; 

Para que você consiga ser a sua própria marca, você precisa passar por alguns 

estágios e aqui nós iremos lhe ajudar para que você se desenvolva ao máximo 

dentro de poucas horas através de palestras e dinâmicas que vão alavancar você 

para um UPGRADE! 

 

10h15 - Inteligência emocional; 

Desvende o que você precisa saber sobre como dominar o seu emocional ao 

seu favor e a utilizar a sua inteligência emocional diante das situações da sua 

empresa e da vida pessoal! 

Palestrante: Karina Matheus dos Santos 

 

12h15- Almoço (não incluso); 

 

13h15 - Personal Branding; 

Você precisa aprender como fazer o seu marketing pessoal, que estratégias 

utilizar, meios e como chegar aonde você quer profissionalmente! 

Palestrante: Thaynan Mariano 

 

14h15 - Oratória Autêntica; 

Competências como oratória, hoje são imprescindíveis para aqueles que 

querem chegar no próximo nível e terem a promoção desejada, as 

oportunidades certas ou entrar naquela empresa dos sonhos! 

Palestrante: Greyce Franzmann 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h00 - Business Model You; 

Você sempre será o seu melhor produto, mas para isso você precisa se 

conhecer e por isso vamos fazer o Business Model You, para lhe permitir 

autoconhecimento e clareza dos seus objetivos profissionais e de vida! 

Facilitadores: Greyce, Karina e Thaynan 

 

17h00 - Networking com Empresas; 

O momento mais esperado, você de cara com representantes de empresas de 

Florianópolis para colocar em teste tudo aquilo que você desenvolveu no dia e 

ainda quem sabe conseguir descolar um novo cliente ou uma oportunidade de 

emprego! 

Facilitadores: Greyce, Karina e Thaynan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALI - ACADEMIA DE INSTRUTORES 

 

No que consiste o projeto?  

 

           O intuito da academia foi de aprimorar a capacidade individual  dos membros da JCI 

Florianópolis e membros de outras JCIs, para facilitar os instrutores ao transmitir o conteúdo a 

adolescentes e adultos, por meio de palestras ou workshops que as JCIs oferecem a 

comunidade. 

          O público alvo do curso eram pessoas com insegurança, ou com dificuldade de instruir 

alguém, ou de transmitir seu conhecimento. 

          Após a realização do curso, os participantes sentiram-se mais preparados para ministrar 

capacitações em suas organizações, para coordenar projetos, como, o Oratória nas Escolas, ou 

até mesmo ser um dos padrinhos dos adolescentes que participaram do concurso. 

 

 

 

MARATONA DE CAPACITAÇÕES 

 

No que consiste o projeto?  

 

           Consiste em ofertar a população e aos membros da JCI Florianópolis capacitações com 

conteúdos de alta qualidade e abertos ao público a fim de proporcionar oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e profissional para todas as pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEBATE CLUB 

 

           Ensinando as pessoas a debatrem, a JCI Florianópolis promoveu diversos eventos 

chamados Debate Club com o foco em desenvolver o raciocínio lógico das pessoas! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRÊMIOS E CONQUISTAS 

               

 

- Certificação de Responsabilidade Social da ALESC – Com o trabalho e produção do 

Balanço Social 2017, produzido pela membra Greyce Franzmann e em colaboração do 

Graziela Paseto, foi exposta a transparência da Organização com a Sociedade, ao demonstrar 

todos os dados internos, seja de gastos ou ganhos. Em decorrência disso, no final do ano de 

2018, o Balanço foi aplicado pela Organização para que ganhasse o Certificado de 

Responsabilidade Social da ALESC, depois de muitos esforços, conseguimos a certificação. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                             CARGOS NACIONAIS 

 

- Vice Presidência Executiva da JCI Brasil – Thaynan Mariano Costa no ano de 2017 se 

candidatou a Vice Presidência Executivada JCI Brasil, e diante de vários candidatos, foi um 

dos escolhidos para assumir o cargo e assim, atuar nele para o ano de 2018. E ainda, no início 

do ano 2018 ele candidatou-se como potencial candidato  a Presidência da JCI Brasil para o 

ano de 2020. No final do ano na Convenção Nacional, Thaynan Mariano Costa foi eleito 

Presidente da JCI Brasil para 2020! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Presidência do Senado da JCI Brasil – Gilson Zimmermann foi o escolhido para ser o 

Presidente do Senado da JCI Brasil durante o ano de  2018.  

 

 

 

 

 

GESTÃO JCI FLORIANÓPOLIS - 2017 

 

O conselho diretor do ano de 2017: 

 

 

Presidente: Graziela Paseto 



 

Assessor Legal: Henrique Dresch Vascouto 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                       Vice Presidente: Greyce Franzmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretária: Daiane Simonetti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tesoureiro: Ramón Quintão Milagres 

 

 

GESTÃO JCI FLORIANÓPOLIS - 2018 

 

O conselho diretor do ano de 2018: 

 

 

 

 

 

 

                              

                                      Presidente: Greyce Franzmann 

 

 

                                



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice Presidente: Vanildo Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessor Legal: Graziela Paseto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretária: Laise Rodriguez 

 

 



 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Tesoureiro: Juliana Consoni 

 

  

  GESTÃO JCI FLORIANÓPOLIS - 2019 

 

       O conselho diretor do ano de 2019: 

 

 

 

 

 

 

                                       

    Presidente: Vanildo Santos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice Presidente: Carlos Rodrigo Andreoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessor Legal: Greyce Franzmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretária: Juliana Consoni 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesoureiro: Lucas Zillmer 

 

 

 PATROCINADORES E APOIADORES 2018 

 

 


