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Conheça o projeto SouParte e saiba como ajudar
‘Fazer o bem sem olhar a quem’ é um
dito popular conhecido mundo afora. É
baseado nele que a iniciativa Sou Parte foi
criada e desenvolvida para estimular pessoas a fazerem o bem a entidades de assistência e amparo. De que forma? Através de
doações em formato de assinatura, com
repasses financeiros mensais e recorrentes.
O professor da
UFSM
Luciano
Mattana conta que
a missão é prestar
assistência financeira às instituições beneficentes e
projetos que visam
o bem comum para que haja menos desigualdade social e mais pessoas fazendo
sua parte.
– SouParte.org é um sistema inovador
em que o usuário pode realizar doações
para causas e ONG’s da sua cidade. Estimulamos que as doações sejam mensais
porque as organizações sociais, como
qualquer pessoa física ou empresa, possuem contas recorrentes, que precisam
ser sanadas todos os meses. Com isso, as
organizações sociais poderão manter os
salários de enfermeiros, psicólogos, cuidadores; poderão pagar as contas de luz,
água, telefone, internet; poderão comprar
remédios e comida, porque terão dinhei-

ro para isso. Ao terem uma tranquilidade
financeira, já saberão quanto vai entrar
de dinheiro no próximo mês, as organizações sociais e causas poderão se dedicar
àquilo que realmente são boas: cuidar de
pessoas. Acreditamos que doações pontuais não resolvem o problema – explica.
O projeto Sou
Parte busca ajudar causas e organizações sociais
de cada cidade,
oferecendo
ao
morador local a
oportunidade de
ajudar a quem está
próximo. Assim,
o doador poderá,
inclusive, monitorar mais de perto o uso
dos recursos doados.
– Este ‘localismo’ é um valor muito
forte para a equipe da Sou Parte, pois podemos conhecer pessoalmente a quem
ajudamos. Acreditamos no olho-no-olho
– complementa.
COMO SURGIU
A iniciativa SouParte surgiu em 2019,
criado pela acadêmica de Publicidade e
Propaganda da UFSM Mari Luana Pozzobon no seu Trabalho Final de Graduação. O
projeto apresentado foi tão bem executado
que o professor decidiu prosseguir com

Doar usando a SouParte.org é simples:
1. Acesse SouParte.org
2. Navegue livremente e, quando estiver seguro…
3. Escolha uma Ong/causa de sua cidade.
4. Escolha o valor que deseja assinar.
5. Finalize um cadastro rápido.
6. Escolha a forma de pagamento (Cartão de Crédito ou Boleto).
7. PRONTO. Você já pode dizer: Sou Parte da Solução!

o desenvolvimento. Mari Luana escolheu
formalizar o empreendimento social e desenvolvê-lo junto à Pulsar, incubadora tecnológica da UFSM, vinculada à AGITTEC.
Recentemente, a SouParte.org já lançou a primeira versão do sistema e já está
recebendo os primeiros usuários.
– Ainda há muito a ser feito, mas as
funções centrais da plataforma já estão
funcionando muito bem. Atualmente,
duas instituições estão cadastradas, a Estação dos Ventos, que se dedica a crianças, e o Lar Vila Itagiba, que atende idosos
– considera Mattana.
Uma das principais vantagens da plataforma é que a SouParte.org se tornará, em
breve, em uma central que reúne várias

causas e ongs em um único lugar, organizadas por cidades, carência financeira
e por causas defendidas (idosos, crianças, adolescentes, direitos humanos, etc).
– Nessa central de ongs e causas, o doador poderá escolher com mais facilidade
os projetos de sua cidade, com a segurança de estar escolhendo um projeto que
passou por avaliação criteriosa da equipe
da Sou Parte para poder estar listada no
site. Poderá, ainda, acompanhar os projetos por ele assinados, verificar o destino
das doações e, até convidar amigos para
ser parte da solução – conta o professor.
Para saber mais, acesse o site www.
souparte.org, as redes sociais @souparte.
doar ou ligue (55) 99719-0106.

Campanha arrecada equipamentos de informática para alunos
A OAB subseção Santa Maria, através
de sua Comissão Especial de Proteção à
Infância e Juventude, em apoio à ação
‘Educação Conectada, promovida pelo
(Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTEM) de Santa Maria e Secretaria Municipal de Educação, está realizando a coleta de aparelhos celulares,
novos ou usados, tablets ou notebooks
que serão entregues aos alunos das escolas da rede municipal de ensino para
que tenham a possibilidade de acompanhar as aulas através do meio remoto.
Conforme a presidente da comissão,
Elizandra Tatsch, crianças de famílias
com menor poder aquisitivo estão ficando sem estudo pela falta de ferramentas.
– A situação é delicada e os reflexos

nessas crianças são frustração, evasão
escolar, criminalidade, entre outros, por
não conseguirem acompanhar as aulas.
Lutamos pela inclusão, igualdade e direito à educação conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por
isso abraçamos essa causa e fomos além
da comunidade jurídica. Precisamos que
as pessoas se mobilizem e contribuem.
Os reflexos da falta de ensino não e só na
criança, mas na comunidade em geral –
enfatiza a presidente.
O projeto foi lançado em 2020 pela
UFN. Neste ano, a Comissão de Proteção
à Infância e Juventude da OAB, buscou a
Secretaria de Educação para obter informações sobre as condições dos alunos
para acompanhamento das aulas.

PARA DOAR
O objetivo da campanha é arrecadar
computadores, notebooks, netbooks,
smartphones e tablets usados, em bom
estado de conservação. Os equipamentos não precisam estar funcionando, já
que os estudantes dos cursos de Ciência
da Computação e Sistemas de Informação da UFN farão reparos nos aparelhos.
As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, em dois locais: na
sede da OAB Santa Maria (que fica na
Alameda Buenos Aires, 323) até dia 30
de abril; na UFN – Conjunto 1 (localizada na Rua dos Andradas, 1.614). Mais
informações pelos telefones (55) 996826261 e (55) 99939-6167.

A presidente da comissão, Elizandra Tatsch
(à dir), junto da advogada Maria Madalena
Gonçalves e das representantes do NTEM,
Maristela Dalla Porta de Abreu e Tatiana Palma
Guerche (ao centro)

