
Prestação de Contas - Jantar Beneficente TIA 10 anos 

O jantar aconteceu no dia 09 de Agosto de 2018, em prol da ONG denominada Associação 

Terapia Intensiva de Amor- TIA em comemoração aos dez anos. 

O evento foi realizado no Restaurante Dom Antonio, localizado à Rua Manoel Ribas, bairro 

Santa felicidade em Curitiba- PR, das 19h as 22h30.  

A programação foi: Caricatura, fotografia impressa na hora com a #tia10anos, Sorteio de 

brindes, jantar com Buffet, doces  e show de palhaços, e encerramento do evento. 

Informações Importantes: 

-Contamos com a venda de 213 convites e tivemos 189 pessoas que compareceram 

prestigiando o evento; 

- Quatorze voluntários envolvidos na venda dos convites; 

- O evento foi divulgado nas instituições onde realizamos nossos plantões, são elas: Hospital 

Marcelino Champagnat, Hospital de Clinicas, Hospital Cajuru, Hospital Evangélico, Hospital São 

Lucas, e regiões próximas das casas dos voluntários e na sessão solene aos 10 anos da Ong que 

ocorreu na ALEP assembleia legislativa. 

 

- Divulgação através de mídias sociais: 

 Facebook 

 Instagram 

 Clube da Alice (site e grupo fechado no facebook) 

 Whatszap 

 Eletroeltz 

- O valor arrecadado no total foi de R$ 9260,00( Nove mil duzentos e sessenta reais), onde 

R$7455,00 ( Sete mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais) foram para pagar o restaurante 

e R$1805,00 (Um mil e oitocentos e cinco reais) foi o valor arrecadado para o TIA. 

A sua Colaboração foi fundamental, seja divulgando, comprando convite, ajudando na 

organização ou venda, fornecendo brindes, serviços ou itens de decoração. Somos 

extremamente gratos a todos que acreditaram e fizeram esse sonho acontecer. 

 

 

 

 



Segue abaixo algumas empresas que abrilhantaram o evento: 

   Contato Edneia/ Fone: 41 – 99691-9380 

  Contato Edna/ Fone: 41 – 99126-6193 

 

 

 

 

Contato Meire/ Fone: 41 – 99167-9072 

 Contato fone: 41 3273-3131 



 

     Contato Ivanil/Fone: 41 –3369 – 5663        

 

    

 

Contato Ana Loyola/ Fone: 41 – 99933 - 0150 



       

 

 

        

Contato Bruno/ fone: 41 99662-5409 



 

Contato fone: - 3408 - 4077 

 

 

Contato Fone:41 - 99668-7453 



 

Segue algumas fotos do Evento: 

 



 

 

Demais fotos serão disponibilizados na pagina do 

facebook. 

 


