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 Prestação de Contas - Jantar Beneficente TIA 11 anos 

  

O jantar aconteceu no dia 17 de Outubro de 2019, 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: Jantar buffet com DJ, depoimento de pacientes e funcionários dos 
hospitais, caricatura, Sorteio de brindes, rifa de uma cafeteira, jantar, doces e show de 
palhaços, e encerramento do evento.  

Informações Importantes:  

-Contamos com a venda de 185 convites e tivemos 179 pessoas que compareceram 
prestigiando o evento;  

- Quatorze voluntários envolvidos na venda dos convites;  

- O evento foi divulgado nas seguintes instituições: Hospital Marcelino Champagnat, 
Hospital de Clinicas, Hospital Cajuru, Hospital Evangélico, Hospital São Lucas,  Eletroeltz, 
LoliRio e regiões próximas das casas, trabalhos e locais frequentados pelos voluntários. 

  

- Divulgação através de mídias sociais:  

* Facebook  

* Instagram  

* Whatszap  

 
Cronograma do Jantar: 
19:30 Recepção aso convidados 
20h20mim Abertura do Jantar com o Cogu Melo e Severino 
20h40min Entrega palhaço do mês (Cogu Melo) 
        Entrega do prêmio de patrimônio tombado (Severino) 
         Entrega do prêmio de voluntário mais engajado com a organização do jantar 
(Aurora) 
20h50mim Depoimentos 
Paciente atendido, Colaborador do hospital e parceiros hospitais. 
21h Jantar  
21h20mim hora do parabéns liberado Bola e Doces 
21h40mim Sorteio de Brindes e Sorteio da Rifa 
22h encerramento do evento. 
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- O valor arrecadado no total foi de R$ 9212,00(Nove mil duzentos e dose reais), onde 
R$6195,00 (Seis mil cento e noventa e cinco reais) foram para pagar o restaurante e 
R$3017,00 (Três mil e dezessete reais) foi o valor arrecadado para o TIA. No dia também 
vendemos camisetas da ONG totalizando R$125,00 (cento e vinte cinco reais), R$380,00 
(trezentos e oitenta reais) referente a rifa da cafeteira e R$33,50 (trinta e três reais e 
cinquenta centavos) como doações. 

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. 

 
 
Queremos agradecer aos nossos parceiros que ajudaram fazer acontecer esse Jantar: 
 

    

   41-99126-6193 
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