
Campanha do Natal Solidário - 2013 

A Campanha do Natal Solidário, que teve sua 2ª edição, tem como finalidade 

arrecadar brinquedos novos para distribuí-los as crianças carentes dos municípios de 

Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo, Nova 

Hartz, Canela, Gramado, Rolante, Riozinho e Santo Antônio da Patrulha. 

 No ano de 2011 foram arrecadados 462 brinquedos, entre os alunos e funcionários 

das Faculdades Integradas de Taquara, e foram distribuídas para os municípios de Taquara 

e Parobé. Nesse ano, o Coordenador Professor Roberto Morais, estipulou como meta a 

arrecadação de 1.000 brinquedos. O desenvolvimento da Campanha se decorreu da 

seguinte forma:  

Foram enviados e-mails para os acadêmicos para convidá-los a participar da 

Campanha como representante de sua cidade, ficando estes responsáveis pela escolha dos 

pontos de coleta e entrega das caixas, recolhimento e distribuição dos brinquedos, 

contando com a supervisão do coordenador e suas assistentes. 

 

Os alunos que se dispuseram a ser representantes de suas cidades, tiveram de 01 a 

06 de novembro para buscar os materiais de divulgação da campanha, a fim de colocá-los 

nos pontos de coletas. 

O período de arrecadação dos brinquedos foi de 7 de novembro a 15 de dezembro. 



Os acadêmicos, juntamente com as assistentes e o Coordenador dos cursos de 

Administração e Gestão Comercial realizaram a entrega dos brinquedos de 16 a 20 de 

dezembro. 

A campanha contou com o apoio das empresas Mosmann Alimentos, Box Print e 

Saft embalagens, na doação das embalagens para coleta dos brinquedos. 

Foram arrecadados, 1116 brinquedos para crianças de escolas e instituições 

beneficentes de Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Sapiranga, Campo Bom, Novo 

Hamburgo, Nova Hartz, Canela, Gramado, Rolante, Riozinho e Santo Antônio da 

Patrulha.  

 

O projeto representa a preocupação das Faculdades Integradas de Taquara - Faccat 

com a responsabilidade social, onde os efeitos de simples atitudes, poderão representar na 

vida de dezenas de crianças, um olhar de esperança para um futuro melhor, alicerçados pela 

solidariedade e oportunidade de inclusão social. 


