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A ADL é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1956. Atua promovendo formação
complementar à educação regular (oferecida na escola pública), por meio dos cursos
profissionalizantes de Liderança Comunitária, Educação Social e Música.

A ADL preza por uma formação comprometida com valores éticos e sociais. Não formamos
apenas lideranças, mas instrumentalizamos pessoas para poderem se tornar líderes. Somos
um espaço de referência para o convívio social e para o desenvolvimento de relações de
afetividade, solidariedade e respeito mútuo, promovendo o desenvolvimento de
habilidades e competências artísticas e culturais, com estímulo para a promoção da
formação cidadã.

A ADL também disponibiliza o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
para crianças e adolescentes de Serra Pelada (Afonso Cláudio/ES), conforme preconiza a
Tipificação dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n° 109/2009), que tem por
foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania,
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir
dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária.

Quem somos?



EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Missão

Oferecer formação complementar
embasada na prática da valorização
humana, social e artística.

Visão

Ser uma organização de referência para a
sociedade na formação humana, social e
artística que inspira a autonomia.

Valores

Respeito à Criação: estabelecer relações de respeito, amor e
cuidado entre as pessoas, com o meio ambiente;
Ética nas relações entre as pessoas e com parceiros;
Valores diaconais: solidariedade, cuidado com as pessoas,
promoção da dignidade humana e justiça social;
Responsabilidade socioambiental;
Protagonismo juvenil: respeito e incentivo da autonomia e da
liderança jovem na sociedade.

CARTA DE VALORES



Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda
mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17
objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. 

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável

Nossos Objetivos:



FORMAÇÕES
Liderança Comunitária, Educação

Social e Música.1
SCFV

Oferta do Serviço de Convivência e
Fortalecimento  de Vínculos com crinças

e adolescentes. 
2

AÇÃO COMUNITÁRIA
Capacitações, apresentações, 

oficinas e "estar presente."3
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
Campanhas, eventos, serviços, parcerias

com o poder público, doações, coletas etc.4

5

Diagrama dos Serviços e ações
da ADL

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
Possibilitar aos estudantes hospedagem,

alimentação e apoio para a realização dos
cursos. 



Titulações

Utilidade pública estadual (Lei nº 10.976/19 - nº 294)

Ponto de Cultura- Lei Cultura Viva (13.018/2014)

Utilidade Pública Municipal, lei nº. 853 de 16/06/1980

Inscrição no Conselho Mun. de Assistência Social de Af. Cláudio/ES

Inscrição no Conselho Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Certificado de Registro junto ao conselho estadual de Cultura

Ponto de Cultura- Lei Cultura Viva (13.018/2014)

Resolução n°11-2022 sobre a aprovação da inscrição SCFC da ADL no CMAS

Utilidade Pública Municipal, lei nº 853 de 16/06/1980

Utilidade Pública Estadual, lei nº 10.976 de 14/01/2019 (nº 294)

Inscrição no Cons. Municipal de Assistência Social de Af. Cláudio 

Resolução de inscrição do SCFC no CMAS, nº 11-2022 

Inscrição no Cons. Municipal do Direito da Criança e Adolescente

Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social – CNEAS

Certificado de Inscrição no Conselho Estadual de Cultura

https://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei109762019.html
https://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei109762019.html
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_955b70e57cd74d44bd24cc6b42c0857a.pdf
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_955b70e57cd74d44bd24cc6b42c0857a.pdf
http://www3.cmac.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L8531980.html
http://www3.cmac.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L8531980.html
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_60406ebaab3f44e48af86706daab8d11.pdf
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_60406ebaab3f44e48af86706daab8d11.pdf
https://static.wixstatic.com/media/33bf4e_75dd2eb673b64257a07ff38e107e8973~mv2.jpeg
https://static.wixstatic.com/media/33bf4e_75dd2eb673b64257a07ff38e107e8973~mv2.jpeg
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_7735992656fc4ad09cccf1a216a93fd5.pdf
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_7735992656fc4ad09cccf1a216a93fd5.pdf
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_955b70e57cd74d44bd24cc6b42c0857a.pdf
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_955b70e57cd74d44bd24cc6b42c0857a.pdf
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_127e71ea764f4bdd8e4a2d240dc067d8.pdf
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_127e71ea764f4bdd8e4a2d240dc067d8.pdf
http://www3.cmac.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L8531980.html
https://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei109762019.html
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_60406ebaab3f44e48af86706daab8d11.pdf
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_60406ebaab3f44e48af86706daab8d11.pdf
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_127e71ea764f4bdd8e4a2d240dc067d8.pdf
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_127e71ea764f4bdd8e4a2d240dc067d8.pdf
https://static.wixstatic.com/media/33bf4e_75dd2eb673b64257a07ff38e107e8973~mv2.jpeg
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_6670c1e89aee4068957dee72a2476dcc.pdf
https://33bf4e21-29f9-4083-8f09-3057d8fd1733.usrfiles.com/ugd/33bf4e_7735992656fc4ad09cccf1a216a93fd5.pdf


A equipe da ADL é formada por multiprofissionais que atuam na gestão,
administração e atendimento ao público, como: serviço de hospedagem e
manutenção, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e das formações
dos cursos de liderança comunitária, música e educação social.

Elismara Lauvrs
Assistente Social

Edgar Malikouski
Serviços Gerais

Emikellen Lauvrs
Nascimento

Educadora Social

Elzira Bragança Hammer
Cozinheira

Ana Paula Novaes Schreiber
Secretaria Administrativa

Guilherme Dornelas
Neumann

Educador Social

Alex Reblim Braun
Coordenação Pedagógica e

Educador Social

Douglas Kalke
Educador Social (Música)

P. Emerson Lauvrs 
Gestor Administrativo

Nossa Equipe



Priscila Keli Jappe 
Oficineira no SCFV (Recreação)

Tiago Holtz Töpfer
Psicólogo

Wendel Ponaht Blanck
Educador Social

(ADL/SCFV)

Willa Buecker
Educadora Social

Rosângela Manske Bragança
Padaria e Auxiliar de Cozinha

Rodrigo Bull
Serviços Gerais

Nadizila Schultz Oliveira
Assistente 

Administrativo
 

Noilda dos Santos Braun
Lavanderia e Auxiliar de

Cozinha

Pedro Henrique Furtado
Estagiário/Oficineiro no

SCFV (Música)

Juliany Maria Lopes Firme
Estagiária de Administração

Leonardo Junior de Melo
Jardim e Apoio para

Serviços Gerais

Lucas Pereira Rossmann
Educador Social (Música)

Zenil Potratz
Serviços Gerais

 



Formações da ADL
A ADL oferece três áreas de formação para os/as estudantes, são elas:
Formação de Liderança Comunitária (três anos). Após esse curso o estudante
poderá optar pelo curso de Música e/ou Educação Social (um ano).
Essas formações estão na categoria de formação livre, possuem
aulas/oficinas semanais com carga horária específica. As disciplinas estão
distribuídas por áreas de conhecimentos da linguagem, artísticas/musical,
teológica e social aplicada.

Liderança Comunitária
Durante três anos os estudantes realizam o curso de Liderança
Comunitária. Essa formação visa a preparação de lideranças
comunitárias para as comunidades e demais grupos. Possibilita,
por meio de reflexão e prática, desenvolvimento de ações
voluntárias e diaconais com todas as suas dimensões. Fomenta e
valoriza a autonomia da liderança, utilizando a arte como
instrumento de atuação.

Educação Social
O curso busca promover formação embasada na reflexão prática
sobre a interventiva do/da Educador/a Social em contextos
marcados pelas expressões da questão social. 
Os/as jovens estarão aptos para: atuar como Educadores Sociais
de nível médio em projetos sociais, prefeituras, organizações da
sociedade civil ou entidades diaconais. Utilizar instrumentos
pedagógicos e artísticos para atuação com públicos vulneráveis.

Música
Proporcionar e desenvolver os conhecimentos teóricos e práticos
da música. Nessa formação, os estudantes se dedicam a conhecer
músicas sacras e populares, tomam conhecimentos básicos sobre
instrumentos melódicos, harmônicos e rítmicos (flautas doces,
violão, teclado/piano, percussão, trombone, trompete, tuba,
eufônio, e outros), além de ter significativo contato com a prática
de regência, do canto coral, teoria e percepção musical.



60% são filhos e filhas de

agricultores familiares. 

Compor quadro com 12

arte-educadores

 foram acolhidos 58

adolescentes e jovens. 

Foram certificados 07

jovens nos cursos de

Liderança Comunitária,

Música e Educação Social. 

Semanalmente, durante as

manhãs, foram ofertadas 80

aulas e oficinas na ADL. 

Os e as estudantes

possuem entre 13  e 22

anos de idade.

Os e as estudantes

recebem atendimento e

apoio da equipe

integralmente, durante 07

dias por semana. 

Em 2022

Ofertar espaço de diálogo, cultura,

arte, diaconia, voluntariado,

formação e transformação.

Promover formação de Lideranças

musicais para atuarem nas

comunidades da IECLB. 

Oportunizar voluntariado com os

adolescentes inseridos na ADL em

comunidades e instituições

parceiras.

Depoimento

"A ADL é uma casa, é uma família. Nos últimos
quatro anos aprendi muito, conheci o
significado das palavras alteridade e diaconia,
além de aprender a conviver. A formação da
ADL é de extrema qualidade e proporciona
interpretar os desafios sociais. Nunca perderei
essas lembranças."

Maraísa Andrade Silva
Ex-Estudante da ADL entre anos de 2019 até 2022

Serviço de Formações
da ADL
Liderança Comunitária, Educação Social e Música

Objetivos das Formações



"Meu nome é Bruno Kriger Neitzel, tenho 23 anos e sou natural do município de Vila
Pavão, ES. Estudei na ADL entre os anos de 2017 e 2020. Durante minha trajetória
na instituição, participei ativamente das atividades desenvolvidas pela mesma,
principalmente na área musical, como no coral, grupo de metais, quarteto de
flautas, entre outras atividades. Também fui voluntário na biblioteca comunitária e
concluí os cursos de Liderança Comunitária, Educação Social e Música. Em 2021, já
formado pela ADL, atuei como educador social no Lar Padilha (Taquara - RS),
auxiliando no acolhimento de crianças e adolescentes. No ano seguinte, mudei-me
para Porto Alegre (RS), onde integrei a CEPA (Comunidade Evangélica de Porto
Alegre) como colaborador, trabalhando inicialmente como Auxiliar na Educação
Infantil e atualmente como Educador Social no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos. Realizo atividades com crianças entre 6 e 15 anos, bem
como com idosos a partir de 60 anos. Também apoio a Paróquia Matriz em Porto
Alegre, contribuindo com a música durante os cultos e no Ensino Confirmatório.
Este ano (2023), iniciarei meus estudos no curso de Licenciatura em Música da
UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)."

Bruno Kriger Neitzel

Depoimento



A ADL disponibiliza o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para
crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, conforme preconiza a Tipificação dos Serviços
Socioassistenciais, Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional
de Assistência Social (CNAS), que tem por foco a constituição de espaço de convivência,
formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da
autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária.

A partir disso, o serviço na entidade quer oportunizar para crianças, adolescentes,
espaço de referência para o convívio social e para o desenvolvimento de relações de
afetividade, solidariedade, respeito mútuo, habilidades e competências artísticas e
culturais.

SCFV na ADL

Em 2022 foram ofertadas 07
oficinas para crianças e
adolescentes, sendo: violão,
teclado, flauta, musicalização,
informática, recreação e
protagonismo juvenil. 



Foram atendidos 69 crianças
/adolescentes do distrito de Serra Pelada.

95% das famílias atendidas consideram
as oficinas extremamente importantes e
relevantes. 

Mais de  50% dos familiares das
crianças/adolescentes atendidos estão
inscritos no Cadastro Único.

Fortalecimento da Rede
Além da oferta das oficinas pelo SCFV, a ADL também integra a rede

socioassistencial do município, estando presente em reuniões da

rede, promovendo mutirões e campanhas de cidadania, ações de

conscientização em prol da pessoa com deficiência, violência contra

as mulheres, combate do trabalho infantil e ao abuso sexual de

crianças e adolescentes. 

93% das famílias observam melhoria no
desenvolvimento da
criança/adolescente participante das
oficinas.



Possibilitar o convívio social,
fortalecimento de vínculos das crianças e
adolescentes e suas famílias; 
Oferecer atividades arte-educacionais,
esportivas e recreativas no contraturno
escolar;
Estimular crianças e adolescentes para o
desenvolvimento da autonomia e para o
exercício da cidadania. 

Objetivos do SCFV da ADL

"Sou mãe de 03 crianças. O Pedro e
a Lyara, os dois mais velhos,
participam de oficinas de música,
informática e recreação na ADL.
Noto que o Pedro (07 anos)
desenvolveu muito nesses últimos
meses, ele está mais focado e
dedicado nos estudos. Já a Lyara,
está perdendo a timidez."

Queila Silva Arnholz

Depoimentos

"Na ADL participo das oficinas de
violão, informática e canto. Amo a
biblioteca, lá têm muitos livros
divertidos." 

Lyara Silva Klemz 

A Lyara, 10 anos, é moradora de
Serra Pelada e usuária do SCFV

ofertado na ADL

Mais informações - SCFV

https://www.adl.org.br/scfv
https://www.adl.org.br/scfv


JORNADA NEM TÃO
DOCE LAR PRESENTE
EM AFONSO CLÁUDIO
(ES)

Entre os dias 22 e 25 de junho, recebeu a Jornada
Nem Tão Doce Lar, promovida pela Fundação
Luterana de Diaconia (FLD).  No primeiro dia foram
reunidas na ADL mais de 60 pessoas entre
estudantes, profissionais de organizações da
sociedade civil e equipamentos públicos do local
para apresentar a metodologia da "Nem Tão Doce
Lar". A partir dessa formação, foi exposta uma réplica
de uma casa que apresentavam indícios de
violências na Praça Aderbal Galvão. A exposição
recebeu mais de 250 visitantes. Detalhes e
depoimentos poderão ser verificados no site da ADL. 
Por fim, uma oficina sobre Masculinidades Saudáveis
para o enfrentamento às violências foi realizada
junto a educadoras, educadores e estudantes da ADL.
Cerca de 30 pessoas participaram da conversa
ministrada por Rogério Oliveira de Aguiar, assessor
de projetos em Diaconia e Direitos Humanos da FLD.

https://www.adl.org.br/post/jornada-nem-t%C3%A3o-doce-lar-chega-em-afonso-cl%C3%A1udio-es


Com mais de 3 mil visualizações, a live
da Semana de Canto buscou
apresentar brevemente o que foi
desenvolvido nas oficinas e as
principais peças musicais ensaiadas
no grande coro. Essa belíssima
transmissão poderá ser assistida no
vídeo abaixo. Já o encerramento
aconteceu no Culto da Comunidade de
Lagoa I (Paróquia de Serra Pelada),
momento onde as principais peças
musicais estudadas integraram a
liturgia.

Assista às apresentações

SEMANA DE
CANTO DA
ADL

Entre os dias 16 até 19 de junho
aconteceu mais uma Semana de Canto
da ADL, esse foi o primeiro encontro
de formação após o período
pandêmico, e contou com a
participação de 150 pessoas. Nessa
edição o tema foi "Amar a Deus e as
Pessoas: cantar de coração", fazendo
referência ao tema do ano da IECLB.
O Catequista e maestro Louis Marcelo
Illenseer, conduziu um repertório
impressionante, durante os dias de
ensaio.

DEPOIMENTO

"Estar na semana de canto
sempre é uma grande alegria,
é um espaço de aprendizagem 
e comunhão."
Denize Peter De Oliveira
Paróquia da Missão

https://www.adl.org.br/post/semana-de-canto-2022-amar-a-deus-e-as-pessoas-cantar-de-cora%C3%A7%C3%A3o
https://www.adl.org.br/post/semana-de-canto-2022-amar-a-deus-e-as-pessoas-cantar-de-cora%C3%A7%C3%A3o


Na comunidade de Lagoa II a
apresentação foi simultaneamente
transmitida no youtube e poderá se
conferida no endereço abaixo.

Cantatas de Natal

Comunidade de Triunfo;
Comunidade Baixo Guandu;
Comunidade de Afonso Cláudio;
Comunidade de Melgaço;
Comunidade de Domingo Martins;
Comunidade de Santa Maria de Jetibá;
Comunidade de Caramuru;
Comunidade da Paz, Alto Jucu;
Comunidade de São João Laranja da Terra
Comunidade de Vila Pavão;
Comunidade de São Bento - Pancas;
Comunidade de Colatina;
Comunidade de Rio Plantoje - Mata Fria;
Comunidade Católica de Sobreiro - Crisciúma;
Comunidade de Lagoa II - Serra Pelada.

Localidades que receberam as apresentações:

Apresentações

Em 2022 foram realizadas 15 apresentações da Cantata de natal da ADL tendo 10 peças musicais
natalinas no repertório, essas apresentações atingiram mais de 5 mil pessoas durante as 03
semanas de apresentações. 

Transmissão da Cantata

Depoimento

"A cantata de natal é a forma da ADL estar
presente nas comunidades. É extraordinário
participar dessa atividade, ainda mais por
todos os ensaios. Não tem preço observar as
pessoas emocionadas e envolvidas com a
apresentação. Tenho muito orgulho de dizer
que fiz parte do coral e das cantatas da
ADL."
Christie Kelly Hoffmann Gums 
Ex-estudante da ADL e participante das Cantatas de
Natal da ADL em 2022.

https://www.youtube.com/live/CEp7cR-YSfA?feature=share&t=555
https://www.youtube.com/live/CEp7cR-YSfA?feature=share&t=555


 

Comunidade Presente
A ADL é um espaço para oferta de
formações extracurriculares, 
 orientações e apoio.

Em parceria com o poder público, lideranças e instituições
são ofertadas atividades de capacitação, orientação e
lazer com a comunidade local e estudantes da ADL. Em
2022 ocorreram duas capacitações para agregação de
renda para mulheres de Serra Pelada, palestras sobre
serviços socioassistenciais e mutirão para realização e
atualização do Cadastro Único, mutirão de prevenção,
diagnóstico e tratamento ao câncer de pele, palestra sobre
a saúde da mulher, capacitações musicais com estudantes
e encontro intergeracional (SCFV com Idosos da
comunidade e o SCFV com crianças/adolescentes da ADL).

Depoimento

"A ADL também é uma instituição parceira
para a realização dos cursos, oficinas e
palestras em Serra Pelada que beneficia
estudantes, moradores, produtores, enfim
a comunidade local. Assim oportuniza a
qualificação, estímulo ao
empreendedorismo, a geração de trabalho
e renda, fortalecimento dos vínculos
sociais e institucional".

José Arildo Custodio
Articulador do Programa Inclusão Produtiva da
Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Afonso Cláudio



Públicos em
números

participantes em
apresentações de grupos da

ADL ou celebrações
conduzidas pela 

instituição. 

Em torno de

Em torno de



Termo de Fomento SETADES
nº 043/2021
A parceria teve como objeto cooperação técnica e financeira para a
continuidade do atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos, cuja despesa pactuada
foi de investimento (aquisição e instalação de uma usina fotovoltaica). Valor
pactuado: R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Os projetos são ações/atividades pontuais de curta duração que buscam complementar as
atividades realizadas pelos serviços da ADL. 

Projetos concluídos em 2022

Saiba mais

Saiba mais

ACORDO DE COOPERAÇÃO
nº 10/2020
A parceria teve como objeto a cooperação de ofertar instrumentos musicais
(bandas) para oferta de oficinas musicais com jovens e adolescentes. 

Prêmio Valorização da
Diversidade Cultural Capixaba 
Teve como objetivo a gravações no estúdio da ADL das músicas que compõem
o repertório do grupo Folia de Reis São Sebastião e Banda Musical São
Sebastião de Afonso Cláudio, grupos de grande relevância cultural no
município. Prêmio: R$ 20.000,00

Prêmio Produção e Difusão
de Obras Literárias
O objetivo foi promover melhoria da biblioteca da ADL através de aquisição
de novos livros, organização do espaço, oficinas e incentivo ao empréstimo de
obras.  Prêmio: R$ 20.000,00

https://www.adl.org.br/post/termo-de-fomento-setafes-e-adl
https://www.adl.org.br/post/termo-de-fomento-setafes-e-adl
https://www.adl.org.br/post/termo-de-fomento-setafes-e-adl
https://www.adl.org.br/post/termo-de-fomento-setafes-e-adl
https://www.adl.org.br/post/acordo-de-coopera%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-10-2020-secult-es-e-adl
https://www.adl.org.br/post/termo-de-fomento-setafes-e-adl
https://www.adl.org.br/post/acordo-de-coopera%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-10-2020-secult-es-e-adl
https://secult.es.gov.br/Media/Secult/2021/ATO%20DE%20CONVOCA%C3%87%C3%83O%20DE%20PROPONENTES%20SELECIONADOS%20010.pdf
https://secult.es.gov.br/Media/Secult/2021/ATO%20DE%20CONVOCA%C3%87%C3%83O%20DE%20PROPONENTES%20SELECIONADOS%20010.pdf
https://secult.es.gov.br/Media/Secult/2021/ATA%20COMISS%C3%83O%20JULGADORA%20021.pdf


Balanço e DRE
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circulante
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Líquido



2

Indicadores Financeiros até 31/12/2022

Demonstrativo Financeiro
B.I

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2U1Nzc2NGMtZDQ5OC00NmNkLTg1MGYtNDM3YzVhMjE1Y2VhIiwidCI6IjJkZTExYWM4LTgyYzAtNDBhYi04ZmQxLTViNzIxOTIzODg5ZSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2U1Nzc2NGMtZDQ5OC00NmNkLTg1MGYtNDM3YzVhMjE1Y2VhIiwidCI6IjJkZTExYWM4LTgyYzAtNDBhYi04ZmQxLTViNzIxOTIzODg5ZSJ9


Previsão Orçamentária 2023



Parecer do Conselho Fiscal

Conselho Fiscal da ADL reunido no dia 15 de fevereiro de 2023



Como apoiar a ADL
A ADL é uma entidade sem fins lucrativos e depende de doações como
materiais (alimentos, material de limpeza, material pedagógico e outros)
e ajuda financeira de qualquer valor. As doações contribuem com
qualidade da oferta de atividades e formações. 
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Campanhas
É possível contribuir com a ADL participando das
nossas campanhas, vendendo bilhetes de sorteios,
divulgando os eventos festivos ou participando das
doações realizadas nas comunidades da IECLB. 

Nota Premiada Capixaba
A Nota Premiada Capixaba sorteia prêmios em dinheiro
para os consumidores que pedirem a inclusão do CPF
nas notas fiscais. Assim, parte do imposto beneficia
entidades sociais sem fins lucrativos, como a ADL de
Afonso Cláudio. Faça o seu cadastro e escolha a ADL. 

Doação de alimentos
As doações de alimentos, seja perecível ou  não-
perecíveis, contribuem com a redução de custos da ADL
e garante uma alimentação diversificadas aos atendidos.
A ADL poderá buscar as doações. Temos capacidade de
armazenamento e de congelamento de frutas e legumes. 

Doação via Imposto de Renda
Destine gratuitamente parte do seu Imposto de
Renda devido para o Conselho Municipal dos Direitos
das Crianças e Adolescentes de Afonso Cláudio e
esse recurso será transferido para a ADL.  Pode
contribuir até 1% pessoa jurídica ou 6% pessoa física.
Saiba como doar:  sites.google.com/view/cmdcaafc

Clique aqui e saiba como participar!

Coleta da IECLB para a ADL

https://www.adl.org.br/ajude
https://www.adl.org.br/ajude
https://www.adl.org.br/ajude
https://www.adl.org.br/post/nota-premiada-capixaba
https://www.adl.org.br/post/nota-premiada-capixaba
https://sites.google.com/view/cmdcaafc
https://www.adl.org.br/post/nota-premiada-capixaba
https://www.luteranos.com.br/conteudo_organizacao/sustentabilidade-fe-gratidao-e-compromisso/oferta-para-a-vocacao-e-sustentabilidade-da-adl-associacao-diaconica-luterana


Parceiros

OASE

PMAC

CMDCA



www.adl.org.br

secretaria@adl.org.br

Av. Valdemiro Nitz, 285, 
(27)99821-7060

ASSOCIAÇÃO DIACÔNCICA LUTERANA 
ADL

@adluterana

http://adl.org.br/
http://instagram.com/adluterana

