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2018 foi um ano especial.

Alinhados à agenda global da Junior Chamber 
International, reforçamos o compromisso com os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas, traduzindo em 
trabalho em rede e projetos com foco em 
demandas locais como saúde, educação, 
inspirações para o mercado de trabalho, 
cidadania, sustentabilidade e paz.
 
Nosso Projeto Oratória nas Escolas envolveu 12 
escolas, abrangeu mais de 500 alunos 
impactados. Nossa metodologia para a condução 
deste projeto serviu de modelo para uma das 
ações da Gincana de Educação Fiscal, realizada 
em 2018 pela Receita Federal e UNOESC, com os 
quais firmamos uma sólida parceria para a 
realização da etapa de oratória envolvendo esta 
temática.
 
O JCI In Concert trouxe mais uma atração 
musical de qualidade para as nossas 
comunidades, entregando, pelo sétimo ano, um 
evento de excelência que consolida nossos 
esforços para a arrecadação de recursos para 
manutenção das nossas atividades e estímulo à 
cultura para a comunidade local.

Elevamos o número de participantes do Projeto 
Desenvolvendo Oportunidades de Mudança – 
carinhosamente apelidado de DOM – para quase 
100 alunos proveniente de escolas públicas. 
Concebido em nosso município-sede, o DOM foi 
reconhecido nacional e internacionalmente em 
2018.
 
Nossa parceria com o Hemocentro de Joaçaba 
vem se fortalecendo a cada ano e alcançou 106 
doações regulares dos membros da JCI e da 
comunidade local, fruto da parceria com a Escola 
de Pais do Brasil, Seccionais de Joaçaba e Herval 
d'Oeste e das ações de divulgação promovidas 
pela nossa organização.
 
Nos aventuramos ao trazer um espetáculo de 
stand up comedy para Joaçaba com uma atração 
nacional. Participamos de eventos oficiais da JCI 
e conquistamos, com muito orgulho, o 
vice-campeonato regional debates.

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE 

Na Convenção Nacional da JCI Brasil, realizada 
em Chapecó (SC), alcançamos outras duas 
conquistas: o prêmio de melhor projeto nacional 
de desenvolvimento em longo prazo com o 
“DOM” e o melhor espaço de apresentação do 
município de origem da organização local por um 
espaço que enalteceu o Carnaval das nossas 
cidades .
 
A participação no Troféu Brasil, evento esportivo 
da JCI, integrou membros da nossa organização 
local e de outros capítulos e comemoramos a 
conquista do 4º lugar geral na competição,
 
Com muito orgulho, celebramos os 30 anos da 
JCI Joaçaba | Herval | Luzerna em uma noite de 
homenagens e comemoração na presença de 
ex-presidentes e senadores da organização, bem 
como a presença do Presidente Nacional da JCI 
Brasil 2018, Fábio Melo Fagundes. Nesta mesma 
noite, conferirmos uma justa homenagem àquele 
que viveu nossa Carta de Princípios com honra e 
nobreza, o eterno companheiro Vonei Donizette 
Valduga, cujo nome batiza a nossa tão sonhada 
sede, inaugurada em abril de 2019.
 
Ter estado presidente desta organização local em 
2018 foi uma honra e uma responsabilidade. Esta 
experiência confirmou minha percepção de que 
nossa organização local tem um valor inestimável 
caracterizado pela junção do potencial de cada 
membro, cada parceiro, cada apoiador. Aqui,  se 
vive e se aprende, que o grande tesouro da Terra 
está na personalidade humana, e que servir a 
humanidade é a melhor obra de uma vida.

2018

Renan Margarida Hack
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Quando aceitamos o desafio de ser presidente 
desta organização, na nossa mente logo tem 
aqueles superficiais e imediatos pensamentos, ‘’O 
que estou fazendo?’’ “Estou preparado para esse 
desafio?’’ ‘’Onde fui me meter?’’. 

Tudo isso passa na cabeça da pessoa que foi, que 
é, e que será Presidente da JCI. E essas perguntas 
ao final de ano acabam mudando para 
conclusões, que na grande maioria ficam com as 
seguintes respostas ‘’Se tivesse mais um ano, faria 
muito melhor’’ ‘’Hoje sim estou preparado para 
esse cargo’’. 

Para mim, essa é a melhor parte da JCI, você tem 
uma chance de fazer diferença no cargo que lhe 
é proposto, e todos os seus erros e acertos servem 
de aprendizado para você melhorar a sua 
liderança com a sua família, no seu trabalho, na 
sua comunidade. Pois no ano seguinte, outro 
companheiro junior, vai ocupar aquele cargo, e 
vai passar pelos mesmos dilemas, mesmas 
dúvidas, mesmas alegrias, conquistas e mesmo 
aprendizado que você teve. E isso faz a JCI mais 
que uma forte organização de jovens cidadãos 
ativos, isso faz a JCI uma Escola, que lhe dá todas 
as ferramentas para que você possa ser um líder 
melhor para sua comunidade.

Em 2019 tivemos diversas conquistas para colocar 
na matriz curricular desta Escola, as quais 
destacamos: a reforma e adequação da nossa 
Sede, um sonho que passou pelo trabalho e 
inúmeros companheiros, mas que resulto no dia 
29 de Abril 2019, a primeira plenária nesse novo 
espaço, a qual tive a honra e privilégio de presidir.

A participação do Impact Tank da JCI BRASIL, 
onde desenvolvemos o Projeto a Grande 
Investigação, buscando criar uma metodologia 
própria de criação de projetos a partir do Marco 
da Cidadania Ativa. Gerando quatro novos 
projetos, sendo que dois deles vão sair do papel 
no ano de 2020, projeto RICO e Vidas!

Tivemos o Projeto Oratória nas Escolas, que teve 
bateu o recorde com 14 escolas participantes, 
trazendo a mais de 500 alunos de escolas 
estaduais e municipais de Joaçaba, Herval d’ 
Oeste e Luzerna a oportunidade e aprender um 
pouco mais sobre falar em público e ter 
pensando crítico nos seus argumentos.  
comunidade, passando um mensagem de união 
e combate ao lixo espalhado em nossas cidades

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE 

Não posso deixar de citar o nosso mais novo 
Projeto de Arrecadação, o Passaporte JCI, onde a 
partir da necessidade de um novo desafio dentro 
da organização, construímos um projeto 
inovador. 

Criando parcerias com 34 estabelecimentos 
gastronômicos da região, conseguimos construir 
ofertas exclusivas de produtos com cada um 
deles, assim catalogamos essas ofertas, e o 
Passaporte JCI estava criado. Projeto que ajudou 
a impulsionar as vendas dos ambientes 
gastronômicos da cidade, além de também 
arrecadas fundos para o desenvolvimento das 
atividades da Organização.

Por fim só tenho mesmo é que agradecer, a um 
ano que mudou a minha vida, que com certeza 
me fez crescer como ser humano, como gestor, 
como líder, os aprendizados que tive como 
Presidente da JCI me fazem cada vez mais me 
apaixonar por essa organização.

2019

Rodrigo Ferri
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MISSÃO
Proporcionar oportunidades de 
desenvolvimento que preparem as 
pessoas jovens a criar mudanças 
positivas.erat 

VISÃO
JCI MUNDIAL

Ser a principal rede mundial de 
jovens cidadãos ativos.volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, 

VISÃO
JCI JOAÇABA | HERVAL | 
LUZERNA

Ser uma organização referência 
regional de jovens líderes até 2025, 
com atitudes inovadoras, 
inteligentes e sustentáveis, para 
impactar a comunidade de forma 
positiva.

IDENTIFICAÇÃO
Organização sem fins lucrativos 
cadastrada no CNPJ sob o nº 
80.621.675/0001-97, declarada como 
de utilidade pública pela Lei 
Municipal nº 3822 de 10 de 
novembro de 2008.
 
Sede própria localizada na Avenida 
XV de novembro nº180, sala 603 – 
Edificício Itamaraty Centro de 
Joaçaba (SC), CEP 89600-000.
 
>> Isenta da Cota Patronal INSS:
Não

>> Título de OSCIP (Lei 9790/99): 
Não

>> Possui certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social 
(Lei 12.101/09):
Não

Uma organização mundial que congrega mais de 200 mil jovens entre 18 e 40 anos.

Os membros participam de organizações nacionais membros (ONMs) presentes em 
mais de 110 países que, por sua vez, dividem-se em mais de 5mil capítulos denominados 
organizações locais (OLs).

Fazendo uso da energia e entusiasmo dos jovens para desenvolver a liderança proativa, 
defendemos a liberdade econômica e os direitos do indivíduos, estimulando a 
fraternidade entre os homens e servindo a humanidade sob a égide da liberdade 
e da democracia.

Sem distinção racial, religiosa ou política, também somos definidos como “uma 
organização educacional suplementar” na qual os jovens de uma comunidade podem 
associar-se dentro de um espírito de companheirismo e compreensão para desenvolver 
uma consciência cívica em os membros, participando ativamente de projetos 
construtivos que beneficiam a comunidade.

PRAZER,
SOMOS A JCI



Carta de princípios
Nós acreditamos:

Que a fé em Deus dá sentido e finalidade à vida;

Que a fraternidade entre os homens transcende a 
soberania das nações;

Que a justiça econômica pode ser melhor obtida por 
homens livres, através da livre iniciativa;

Que os governos devem ser de leis mais que de homens;

Que o grande tesouro da terra está na personalidade 
humana;

E que servir a humanidade é a melhor obra de uma vida.

Em 2018, comemoramos 30 anos de fundação da JCI 
Joaçaba | Herval | Luzerna em uma noite de festa 
inesquecível.

Também preparamos uma série de vídeos especiais 
para compartilhar os principais momentos que 
registram a nossa história, nossos aprendizados e 
desafios ao longo desta incrível jornada de 
voluntariado. 

Aponte a câmera do seu
celular para o QR Code para 
acessá-los.



GOVERNANÇA
ESTRUTURA DE

Soberana em suas decisões, 
aprova as contas da 
organização local, além de 
eleger os membros para 
composição do:

» Conselho Diretor
» Conselho Fiscal
» Diretoria de Patrimônio

Assembleia 
Geral
Ordinária

Fiscaliza a aplicação dos 
recursos da organização local e 
emite pareceres periódicos 
sobre as prestações de contas 
realizada periodicamente pelo 
Tesoureiro local.

Conselho
Fiscal

De caráter consultivo, 
acompanha a gestão do 
Conselho Diretor, indicando 
correções de rumo e/ou 
preocupações críticas que 
possam comprometer a 
imagem, os processos e o 
futuro da organização.

Conselho
Consultivo

Tem função representativa e 
executiva, zelando pelo 
cumprimento do planejamento 
estratégico da organização, 
nomeando membros para 
cargos de gestão ou 
representação, além de ter 
responsabilidade sobre as 
demonstrações financeiras.

Conselho
Diretor

Somos de leis, mais que de homens.



CONSELHOS
COMPOSIÇÃO DOS

Renan Margarida Hack
Presidente

Thiago Luiz Lenzi
Assessor Legal 

Thiago Luiz Lopes Cordeiro
Tesoureiro

Bruna Camassari da Silva M. Hack
Secretária

Rodrigo Ferri
Presidente Subsequente

CONSELHO
DIRETOR 2018

CONSELHO
DIRETOR 2019
Rodrigo Ferri
Presidente

Renan Margarida Hack
Assessor Legal 

Kleiton Nitz
Tesoureiro

Janaina Wyzykowski
Secretária

Bruna Camassari da Silva M. Hack
Presidente Subsequente

Caroline Zecca
Gustavo Francisco Zenaro
Danielle Pires Canal
Tiago Grando

CONSELHO
FISCAL 2018

CONSELHO
FISCAL 2019
Cássio Augusto Milesqui
Heloisa Cristina Mendes Sewald
Thiago Luiz Lenzi
Thiago Luiz Lopes Cordeiro

Leticia Eugênia Arenhart Canal
Thiago Pires Canal
Schaila Emilli Bucco
Marcelo Fahrrer Caleffi
Danielle Pires Canal

CONSELHO
CONSULTIVO 2018

CONSELHO
CONSULTIVO 2019
Leticia Eugênia Arenhart Canal
Thiago Pires Canal
Schaila Emilli Bucco
Marcelo Fahrrer Caleffi
Danielle Pires Canal
Thiago Luiz Lenzi



Jovens líderes com diferentes personalidades, habilidades 
e competências unidos pelos mesmos valores e ideais 
com o intuito de provocar mudanças positivas e alinhadas 
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.

O grande tesouro da Terra
está na personalidade humana

EM PRIMEIRO LUGAR
PESSOAS

43
membros
em 2018 

e 2019

Jovens entre 18 e 40 anos dos municípios 
de: Joaçaba, Herval d’Oeste, Luzerna, 
Água Doce e Catanduvas.



QUADRO DE MEMBROS
53% de mulheres
47% de homens

MULHERES EM CARGOS
DE LIDERANÇAS
23%

FAIXA ETÁRIA
9% até 25 anos
51% entre 26 e 30 anos
40% 31 a 40 anos

NÚMERO DE MEMBROS
43

são conduzidas pelos próprios membros
ou por profissionais voluntários convidados 
para tratar sobre temas como gestão de 
projetos, oratória, vendas, tribunas 
profissionais, argumentação em debates, 
entre outros.

As capacitações realizadas na 
JCI Joaçaba | Herval | Luzerna

2018 2019
QUADRO DE MEMBROS

44% de mulheres
56% de homens

MULHERES EM CARGOS
DE LIDERANÇAS

42%

FAIXA ETÁRIA
19% até 25 anos

42% entre 25 e 30 anos
40% 31 a 40 anos

NÚMERO DE MEMBROS
43



RESULTADO
DEMONSTRAÇÃO DE

RECEITA BRUTA

01/01/2019
a 31/12/2019

01/01/2018
a 31/12/2018

(+) Receitas com eventos

(+) Reembolsos

46.981,09 69.707,50

(+) Diretoria de Patrimônio

(=)RECEITAS SOCIAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) Despesas com eventos

(-) Despesas 

(-) Despesas com eventos reembolsáveis

(-) Despesas tributáveis

(-) Depreciação

(=)SUPERAVIT OPERAC ANTES RESULTADO FINANC

RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS

(-) Despesas financeiras

(+) Receitas financeiras

(=)SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCíCIO

5.424,77 7.637,90

16.189,56

68.595,42 77.345,40

29.017,70 52.588,46

11.205,02 46.864,83

4.453,00

682,19

10.399,99 10.399,99

12.837,52 (32.507,88)

2.522,21 810,05

3.656,29 7.305,23

13.971,60 (26.012,70)

2018
2019



PROJETOS
NOSSOS

Lideranças jovens comprometidas em conectar diferentes 
setores da sociedade com o intuito de propor soluções 
que provoquem impactos positivos.

Servir a humanidade é a
melhor obra de uma vida

5
projetos

em 2018

7
projetos

em 2019

Áreas de abrangência: 
cultura e arte, doação de 
sangue, educação, 
oratória e gastronomia e 
meio ambiente.

2018
2019



CIDADANIA ATIVA
MARCO DA

ANALISE 
Examine as necessidades da sua comunidade
Para assegurar que exista um impacto sustentável nas 
comunidades, primeiro precisamos analisar e compreender as 
necessidades da comunidade a fim de identificar as causas dos 
problemas.

DESENVOLVA
Formule soluções sustentáveis
Reunindo as partes interessadas de todos os setores da 
sociedade, desenvolvementos um projeto e  plano de ação com 
foco na resolução da causa do problema, considerando pilares 
como saúde e bem estar, educação e empoderamento 
econômico e paz, prosperidade e sustentabilidade.

EXECUTE
O plano de ação
Cidadãos ativos atuam mobilizando recursos, buscando apoio e 
implementando o plano de ação traçado para o projeto. Ao 
combinar recursos, a comunidade se fortalece para a criação de 
impacto sustentável.

REVISE
Monitore e avalie resultados
O monitoramento do progresso do plano de ação é feito para 
determinar a eficácia da trajetória até o resultado esperado. Por 
fim, os resultados são avaliados.

ANALISE 
Examine as necessidades da sua comunidade
Para assegurar que exista um impacto sustentável nas 
comunidades, primeiro precisamos analisar e compreender as 
necessidades da comunidade a fim de identificar as causas dos 
problemas.

DESENVOLVA
Formule soluções sustentáveis
Reunindo as partes interessadas de todos os setores da 
sociedade, desenvolvementos um projeto e  plano de ação com 
foco na resolução da causa do problema, considerando pilares 
como saúde e bem estar, educação e empoderamento 
econômico e paz, prosperidade e sustentabilidade.

EXECUTE
O plano de ação
Cidadãos ativos atuam mobilizando recursos, buscando apoio e 
implementando o plano de ação traçado para o projeto. Ao 
combinar recursos, a comunidade se fortalece para a criação de 
impacto sustentável.

REVISE
Monitore e avalie resultados
O monitoramento do progresso do plano de ação é feito para 
determinar a eficácia da trajetória até o resultado esperado. 
Por fim, os resultados são avaliados.

O Marco da Cidadania Ativa da JCI é um roteiro que 
incentiva a identificação de problemas comunitários 
e de formas eficazes para solucioná-los. 

Esta metodologia é aplicada globalmente pelos 
membros da JCI, que carregam o desafio de 
embarcar nesta jornada conectando toso os setores 
da sociedade.



O Hemocentro Regional de Joaçaba (SC) - 
Hemosc atende cerca de 50 municípios e seu 
principal desafio é manter a regularidade do 
estoque do banco de sangue. 

Lançado em 2016, o Projeto Amigos de Sangue 
nasceu como uma proposta de solução para o 
abastecimento deste banco por meio da 
criação de grupos regulares de doadores de 
sangue. 

Os integrantes dos grupos são membros da JCI 
que se comprometem em realizar de três a 
quatro doações por ano, respeitando as 
diretrizes do Hemosc. 

Quando inapto para realização doação de 
sangue, os membros se comprometem a 
buscar pessoas da comunidade local para para 
suprir esta demanda. Paralelamente, há o 
estímulo à sociedade civil para que se engaje a 
esta iniciativa.

AMIGOS
DE SANGUE

Recebemos o 
certificado de 
parceira solidária do 
HEMOSC de Joaçaba 
nos anos de 2018 e 2019

2020
META

Reavaliar as abordagens 
do projeto e alcançar o 
número de doações 
realizadas em 2018.

Doações 
de sangue 

incentivadas 
pelo projeto

2019

106 doações
2018

39 doações



Anualmente, realizamos uma edição deste 
concurso como uma forma de estimular o 
pensamento crítico dos jovens em idade 
escolar, além de desenvolver o pensamento 
crítico em relação à temas atuais, relevantes e 
desafiadores da sociedade. 

Dedicado exclusivamente às escolas 
municipais e estaduais, o projeto conta com a 
parceira da Gerência de Educação e 
Secretarias Municipais de Educação, 
patrocinadores e apoiadores locais. O tema de 
cada edição é lançado pela JCI Brasil e 
disseminado localmente pelos membros da 
JCI para os alunos do 9º ano de cada escola 
participante, abrangendo aproximadamente 
500 jovens.

Os jovens que se destacam são agraciados 
com bolsas de estudos para o ensino médio e 
universitário e cursos profissionalizantes.

ORATÓRIA
NAS ESCOLAS

Em 2018 e 2019, o 
projeto Oratória nas 
Escolas beneficiou 
cerca de 500 jovens.

2020
META

Participação de 100% 
das escolas municipais e 
estaduais no projeto.

Número
de escolas  

participantes
no projeto

2019

12 escolas

2018

14 escolas



O projeto Desenvolvento Oportunidades de 
Mudanças ou, simplesmente, DOM, foi criado 
pela nossa organização como uma forma de 
atender a uma necessidade sinalizada por 
escolas públicas parceiras da JCI: proporcionar 
momentos que levassem os jovens a agirem 
como protagonistas de seu próprio futuro.

Desde 2015, aproximamos esses jovens de 
personalidades locais que se destacam em 
diversas áreas como política, 
empreendedorismo, inovação, tecnologia, 
cultura, artes e esportes. 

Rodas de conversa sinceras e diretas inspiram 
os jovens a serem arquitetos de seus próprios 
destinos. Aproximando-se dos palestrantes 
parceiros, ganham mentores para suas vidas 
pessoais e profissionais.

Em 2018, o DOM foi reconhecido como o 
melhor programa de desenvolvimento em 
longo prazo da JCI Brasil.

PROJETO
DOM

Em 2018, o DOM foi um 
dos projetos estacados 
no Anuário da JCI na 
Convenção das 
Américas, realizada 
em Miami (EUA).

2020
META

Participação de 100% 
das escolas municipais e 
estaduais no projeto.

Número
de jovens 

beneficiados 
pelo projeto

2019

98 alunos

2018

67 alunos



Criado localmente como uma alternativa de 
cultura e lazer para a comunidade local, este 
projeto é a principal fonte de receita da JCI 
Joaçaba | Herval | Luzerna. 

A atração musical que se apresenta na noite de 
espetáculo é definida de forma coletiva pelos 
membros, que também se responsabilizam 
pela organização do evento e venda dos 
ingressos. 

2011: Carlos Gomes Big Band
2013: The Beatles Cover
2014: Elvis Presley Cover
2015: Queen Cover
2016: Carlos Gomes Big Band
2017: Pink Floyd Cover
2018: Bon Jovi Cover
2019: Legião Urbana Cover

JCI
INCONCERT

Alcançando a 9ª edição, 
o JCI InConcert já foi 
premiado pela JCI 
Brasil em 2017.

2020
META

Alcançar a marca de 
460 ingressos vendidos.

Público 
presente no 

evento

2019

430 pessoas

2018

353 pessoas



Anualmente, realizamos uma edição deste 
concurso como uma forma de estimular o 
pensamento crítico dos jovens em idade 
escolar, além de desenvolver o pensamento 
crítico em relação à temas atuais, relevantes e 
desafiadores da sociedade. 

Dedicado exclusivamente às escolas 
municipais e estaduais, o projeto conta com a 
parceira da Gerência de Educação e 
Secretarias Municipais de Educação, 
patrocinadores e apoiadores locais. O tema de 
cada edição é lançado pela JCI Brasil e 
disseminado localmente pelos membros da 
JCI para os alunos do 9º ano de cada escola 
participante, abrangendo aproximadamente 
500 jovens.

Os jovens que se destacam são agraciados 
com bolsas de estudos para o ensino médio e 
universitário e cursos profissionalizantes.

PASSAPORTE
GASTRONÔMICO

Durante 3 meses, o 
público pode contar 
com fertas 
exclusivas de nossos 
parceiros.

2020
META

Alcançar a marca de 
250 passaportes 
vendidos.

Número de
estabelecimentos

parceiros

2019
34 estabelecimentos



Aderimos a esta iniciativa mundial com o 
intuito de contribuir para a limpeza do planeta 
em poucas horas. 

Reunindo membros e parceiros, definimos um 
local da comunidade para explorar e fazer a 
coleta de resíduos, além de darmos a eles o 
correto destino para descarte. 

Mais do que coletar resíduos e promover a 
limpeza de espaços públicos, esta ação chama 
todos os cidadãos para o compromisso com a 
preservação e a educação ambiental.

WORLD
CLEANUP DAY

A iniciativa promove 
a conscientização e 
educação ambiental 
na prática 

2020
META

Agregar pelo menos um 
novo grupo para participar 
voluntariamente 
desta ação

Quantidade 
de resíduos 

coletados
durante a 

ação 2019

120 quilos

2018

102 quilos



Mais do que desenvolver projetos 
comunitários, a proposta da Grande 
Investigação foi desafiar os membros da JCI 
Joaçaba | Herval | Luzerna a se aprofundarem 
em dores locais, propondo soluções 
inteligentes, aplicáveis e escaláveis.

Ao longo de três meses, nossos membros 
dividiram-se em grupos e dedicaram-se a 
encontrar proposta de soluções para três 
esferas comunitárias: cultura, educação 
financeira, combate ao bullyng e violência 
doméstica.

Aplicando ferramentas de inovação atreladas 
ao marco da cidadania ativa, quatro propostas 
foram apresentadas e uma delas selecionadas 
para concorrer ao Impact Tank Brasil da JCI: o 
projeto RICO para educação financeira de 
jovens em idade escolar.

A GRANDE
INVESTIGAÇÃO

4 novos projetos foram 
elaborados a partir 
desta iniciativa.

2020
META

Executar pelo menos 
dois dos projetos 
elaborados.

Número de 
pessoas 

consultadas 
no decorrer 

desta 
iniciativa

2019

123 pessoas



O show de stand up comedy com Marcelo 
Marrom no Teatro Alfredo Sigwalt, de Joaçaba 
(SC) foi uma iniciativa de arrecadação de 
fundos para o desenvolvimentos dos membros 
e realização de projetos comunitários. 

STAND UP
COMEDY

Público 
presente no 

evento

2019

306 pessoas



Promovido pela JCI em nível regional, nacional e mundial,  o 
Prêmio The Outstanding Young Persons (TOYP), reconhece 
formalmente jovens entre 18 e 40 anos que se destacam em 10 
áreas de atuação . 

Encorajando a cultura e os valores da JCI, esses cidadãos 
"outstanding" inspiram suas comunidades e os membros da JCI a 
continuarem a criar mudanças positivas.

Deste 2017, os vencedores da etapa regional têm sido 
reconhecidos, também, com o Prêmio TOYP Nacional.

THE OUTSTANDING
YOUNG PERSONS

(TOYP)

Aline Rocha
Paratleta olímpica

Angelo Radavelli 
Empresário

Jucélia Depelegrin
Advogada

Uillian Sewald
Empresário

Maicon Gelatti
Empresário

Rafael Patzlaff
Empresário



A CONQUISTA 
DA SEDE PRÓPRIA

Um sonho de 30 anos
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nulla sit 
amet posuere sapien. In cursus, 
massa ut efficitur semper, erat mauris 
consequat sem, at molestie lacus leo 
in urna. Class aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Donec at mollis 
eros. Donec egestas suscipit dapibus. 

Aliquam lobortis dignissim 
commodo. Morbi quis luctus erat, non 
egestas nisl. Aenean ullamcorper, 
lectus ac gravida pulvinar, libero nisl 
iaculis nisi, sit amet euismod dui 
ipsum quis felis. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum 
primis in faucibus.

Etiam turpis ipsum, semper ultricies 
metus a, luctus tincidunt arcu. 
Interdum et malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. 

Vestibulum rutrum risus ac dolor 
aliquam, sed facilisis velit vehicula. 
Quisque in fringilla felis, quis molestie 
lectus. Aliquam erat volutpat. Donec 
eu tellus eu dui blandit luctus eu sed 
erat. Donec ex nisl, semper a ligula at, 
efficitur lobortis ante.

Aliquam nec dui eu mi luctus 
elementum quis nec elit. 
Pellentesque quis purus neque. Duis 
at viverra nunc. Donec non magna a 
sem ullamcorper varius. Fusce feugiat 
dapibus urna, in convallis dui pretium 
non. 

Maecenas ultricies sagittis mauris, a 
luctus mauris pellentesque eu. Nunc 
nec pellentesque libero. Maecenas 
tempor sagittis blandit. Nunc tortor 
purus, elementum faucibus volutpat 
a, convallis vitae dolor. 



www.jcijhl.org.br
jcijoacaba@gmail.com

@jcijhl


