RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ANO DE 2008 - 2009
RESUMO
1. Golf Club de Caxias do Sul realiza em 15/11/2008 a promoção “Bola ao Mato”, em
benefício da Domus, com arrecadação de R$ 12.000,00 (doze mil reais), repassados à
entidade.
2. Criação da Marca e Logotipia da DOMUS em 17/02/2009, gratuitamente, por André
Galo, publicitário atuando em Salvador – Bahia.
3. “SER Invensys” realiza almoço beneficente, em março/2009, na Igreja do Bairro
Cruzeiro – Caxias do Sul, em benefício da DOMUS, com arrecadação de R$ 11.248,00
(onze mil duzentos e quarenta e oito reais).
4. Assembléia Geral para fundação da DOMUS em 11 de maio de 2009;
5. Solicitação do registro da DOMUS no cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
em 12/05/2009;
6. Envio de correspondência e contato pessoal com a Fundação Universidade de Caxias
do Sul, em 29/05/2009, solicitando uma casa ou terreno nas imediações da UCS, para
viabilização da sede da DOMUS;
7. Participação na promoção “Feijoada do Pulita”, em 11/07/2009, com arrecadação livre
para a DOMUS de R$ 5.625,00 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais) referentes à
venda de 75 ingressos. Dos R$ 150,00 do valor do ingresso, R$ 75,00 ficava para a
DOMUS;
8. Encaminhada em 21/09/2009, carta às entidades do setor de Odontologia e seus
associados, solicitando material e instrumentos odontológicos para a DOMUS.
9. Viagem do Presidente da DOMUS, Rocco Francesco Donadio, ao Rio de Janeiro em
companhia do Diretor Geral do Hospital Geral de Caxias do Sul, Sr. Sandro Junqueira,
em 18/11/2009, para apresentação oficial da DOMUS ao Instituto Ronald MacDonald,
solicitação de apoio daquele instituto para a nossa instituição, solicitação da inclusão
da DOMUS nas próximas edições do Mac Dia Feliz e transferência à DOMUS da verba
arrecadada nos anos de 2006, 2007 e 2008, por ocasião da promoção Mac Dia Feliz;
10. Por nossa solicitação, feita em 08/10/2009, a ODONTOSUL doa à DOMUS uma
cadeira de dentista;
11. Firmada parceria em 18/12/2009 com o BANRISUL, através da qual o banco
disponibiliza à DOMUS um terminal móvel, para que os seus correntistas, através do
cartão BANRICOMPRAS, possam efetuar de modo espontâneo, depósitos na conta da
Domus.
12. Criado e impresso em 22/12/2009 material de divulgação da DOMUS.
13. Recebimento de doações em dinheiro, de entidades e de particulares, durante o ano de
2009, no valor total de R$ 32.609,01 (trinta e dois mil seiscentos e nove reais e um
centavo).
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