
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ANO DE 2013 

1. Em 06/03/2013, visita técnica à DOMUS dos membros do Instituto Ronald Mc Donald, 
Sras. Claudia Lossio e Keitt Lomiento – Área de Projetos; Dra. Carla Macedo e Dr. 
Renato Melaragno – Oncologistas Pediátricos membros do Conselho Científico do 
Instituto e da SOBOPE, visando a inclusão da nossa casa no programa McDia Feliz; 

2. Publicação no Jornal Pioneiro, em 20/03/2013, da convocação para a AGO e AGE ; 
3. Em 26/03/2013 recebemos autorização do Instituto Ronald Mc Donald para 

remetermos nosso projeto visando à inclusão da DOMUS no programa McDia Feliz; 
4. Em 15/04/2013 enviamos ao Instituto Ronald Mc Donald nosso projeto (vide em 

anexo) visando sermos incluídos no programa McDia Feliz; 
5. Em 23/04/2013, realizamos a AGO e a AGE;  
6. Em 30/04/2013 iniciamos a veiculação, gratuita, de um vídeo de 10 segundos, com o 

tema prevenção ao câncer infantojuvenil, nos painéis eletrônicos da Idea Mídia, em 
Caxias do Sul; 

7. Em 30/04/2013 recebemos a notícia do Instituto Ronald Mc Donald de que a DOMUS 
fora incluída no programa McDia Feliz; 

8. Em 06/05/2013 recebemos a escritura pública definitiva da doação de um terreno 
urbano, sem benfeitorias, com área superficial total de 1208,95 m2, localizado na 
cidade de Caxias do Sul, com testada para a Av. Ludovico Cavinato; 

9. Em 14 e 15/05/2013 participamos do Workshop McDia Feliz na cidade de São Paulo, 
visando o alinhamento das diretrizes e procedimentos da campanha McDia Feliz; 

10. Em 16/05/2013 encaminhamos ofício Ilma. Juíza de Direito da Vara de Execuções 
Criminais da Comarca de Caxias do Sul, Dra. Milene Fróes Rodrigues AL Bó, solicitando 
cadastro da DOMUS naquela vara, para atender ao Edital de Convocação 01/2013, que 
visava distribuir verba para as entidades assistenciais em Caxias do Sul; 

11. Em 28/05/2013 associamos a Domus na Confederação Nacional de Instituições de 
Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer, sediada em Salvador – 
Bahia, que tem como missão "Representar, em âmbito nacional e internacional, os 
interesses das instituições associadas à causa do câncer infantojuvenil."; 

12. Em 29/05/2013 protocolamos inscrição da DOMUS no CMAS – Conselho Municipal de 
Assistência Social; 

13. Em 07/06/2013 recebemos da Divisão de Registro de Entidades Civis, da Secretaria do 
Trabalho e Ação Social do Estado do Rio Grande do Sul, a habilitação para 
participarmos do programa “Nota Fiscal Gaúcha”, que distribui verbas para as 
entidades sociais cadastradas; 

14. Em 17/07/2013 prestamos homenagem a Sra. Maria de Lourdes Gonçalves Aquino, 
dando seu nome à sala de recreação da DOMUS, em reconhecimento a sua sugestão, 
dada ao seu esposo, Prof. José Carlos Avino, de doar à Domus um terreno de 1.606 
m2, o qual já é de nossa posse;  

15. Em 23/07/2013 a Livraria Saraiva, do Shopping Iguatemi Caxias do Sul, inicia a 
distribuição do marca página que apresenta os sintomas e sinais de alerta ao câncer 
infantojuvenil; 

 
 



 
 

16. Em 01/08/2013 iniciamos oficialmente a campanha McDia Feliz, visando arrecadação 
de verba para a manutenção da DOMUS, com a publicação de anúncios grátis, nos 
jornais de Caxias do Sul e Farroupilha (ao todo, foram publicados 08 anúncios e duas 
notas), distribuição de 15 mil folhetos em esquinas e paradas de ônibus, veiculação de 
um outdoor e de textos em rádio alusivos à campanha, em Caxias do Sul;  

17. Em 31/08/2013 realizamos a Campanha McDia Feliz, nas três lojas da Rede Mc Donald 
de Caxias do Sul, quando foram arrecadados 4050 tickets, vendidos antecipadamente, 
pela DOMUS, que somados às vendas de Big Mac, no balcão das lojas, proporcionou à 
DOMUS uma arrecadação líquida de R$ 55.691,95 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e 
noventa e um reais e noventa e cinco centavos);  

18. No período de 27 a 30/10/2013, representamos a DOMUS no XVIII CONVOCC - 
Congresso Nacional de Voluntários e Instituições de Apoio à Criança e ao Adolescente 
com Câncer, realizado em Fortaleza – Ceará, realizado pela CONIACC – Confederação 
Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com 
Câncer; 

19. Em 04/12/2013 realizamos reunião extraordinária com a Diretoria, Conselho Fiscal e  
Conselho Consultivo da Domus para discutir  uma proposta de aquisição da atual sede 
da DOMUS; 

20. Em 19/12/2013 recebemos alvará de autorização n. 01/2013, da 1ª Vara das 
Execuções Criminais de Caxias do Sul, para recebermos, em nome da DOMUS, a 
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fazer frente às despesas de custeio da 
instituição, para o que fomos credenciados, conforme edital de chamada pública, 
publicado em 02 de agosto de 2013;  

21. Em 26/12/2013, encaminhamos à Associação Santo Inácio de Loyola proposta oficial 
de compra da casa onde, hoje, está a sede da DOMUS; 

22. Durante o ano de 2013 continuamos a veicular na RBS TV Caxias, através de um vídeo 
de 30 segundos, nossa mensagem de prevenção ao câncer infantojuvenil, bem como a 
distribuir em escolas da região e durante o McDia Feliz, nossos folhetos com a mesma 
mensagem. 

23. Durante o ano de 2013, a Domus recebeu 03 (três) pacientes e suas respectivas 
acompanhantes, durante 27 dias, conforme segue: 

• Cristian Fernando da Silva Machado, de São Gabriel, por 05 dias; 

• Dienifer Alves Santana, de Bom Princípio, por 09 dias; 

• Everton Weiler, de Picada Café, por 13 dias. 
24. Durante o ano de 2013, fornecemos 81 (oitenta e uma) refeições; 
25. Durante o ano de 2013 realizamos 04 atendimentos odontológicos, conforme segue: 

• Emily Ecker, por duas vezes; 

• Cristian Fernando da Silva Machado, por duas vezes. 
 

Caxias do Sul, 06 de março de 2014. 
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