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Presidente:
DIVINO VILMAR LONGO 
 Empresário, casado, pai de família.

 Voluntário a 24 anos, coordenou diversos grupos de 
voluntários em projetos na instituição em diversos 
setores.

 Proprietário do Grupo Digicenter Treinamentos e 
Startup Educacional. 

 Responde interinamente pela instituição, no 
cronograma hierárquico da Cruz Vermelha Chapecó 
com cargo de Presidente. Divino Vilmar Longo

Empresário no ramo de educação, com 
escolas de cursos livres.
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Vice Presidente:
Volmir Camara Bonora 
 Empresário, casado. 

 Voluntário a 20 anos na instituição.

 Proprietário da Bonora Informática.

 Responde pela instituição na ausência do presidente 
na hierarquia administrativa da instituição Cruz 
Vermelha Chapecó, no cargo de Vice Presidente. 

 Auxilia como colaborador nas ações de forma geral 
nos diversos projetos da instituição. Volmir Bonora

Empresário no ramo TI, especializado em 
impressoras.
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Tesoureira:
Caroline Marvi Morigi Hackenhaar
 Empresária, Casada, Mãe de família, Contabilista. 

 Proprietária da Hábil Contabilidade .

 Voluntária a 6 anos na instituição.

 Compõem o quadro Diretor financeiro.

 Responde pela controladoria do setor financeiro 
como tesoureira da Cruz Vermelha, no cronograma de 
hierarquia administrativo.

 Formada em contabilidade.
Caroline M. M. Hackenhaar

Empresária, Proprietária da Hábil 
contabilidade.
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Vice Tesoureira:
Fabiane Pasin
 Empresária, Casada, Mãe de família. 

 Voluntário á 6 anos na instituição, auxilia na 
controladoria de serviços prestados, organização de 
eventos e.

 Compõem o quadro Diretor.

 Empresário, setor de Mecânica de Veículos 
Automotores.

 Formada em Administração. Fabiane Pasin
Empresária, Mecânica Auto Giro.

5



TREY
research

Conselho de Ética:
Eliano Carnieletto
 Empresário, casado, pai da família . 

 Voluntário a 4 anos na instituição, coordena os 
projetos em parceria com outras instituições e com 
órgãos públicos.

 Responsável pela enquadramento legal e estrutural 
da Instituição.

 Compõem o conselho de Ética.

 Formado em Arquitetura. ElianoCarnieletto
Empresário Arquiteto.
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Conselho de Ética:
Canisio Buttenbender
 Empresário, Divorciado, pai da família . 

 Voluntário a 4 anos na instituição, auxilia na 
coordenação de eventos e tomadas de decisões.

 Compõem o conselho de Ética.

 Empresário, Diretor da Mepar Parafusos.

CanisioButtenbender

Diretor Mepar Parafusos.
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Conselho Fiscal:
Adriana Amorim Bonora
 Empresária, Casada. 

 Voluntário á 20 anos, auxilia em todos os projetos, 
coordena oficinas em cursos de primeiros socorros 
promovidos pela instituição.

 Compõem o conselho fiscal.

 Atua no grupo GPTR como socorrista.

 Auxiliar de Enfermagem. 

 Formação necropsia e tanato-proxia.

 Sócia da Bonora Informática. 

Adriana Bonora
Sócia da Bonora Informática.
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Conselho Fiscal:
Sadir José Hackenhaar
 Empresário, Casado, Pai de Família. 

 Voluntário á 4 anos na instituição, auxilia na 
controladoria dos serviços prestados.

 Empresário, setor de agropecuaria.

 Formado, em Tecnólogo em Marketing. 

SadirHackenhaar
Empresário, Proprietário da Agropecuaria 

Pertuti.
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Conselho de Cursos:
Evandro Pilatti
 Empresário, casado, pai da família . 

 Voluntário a 3 anos na instituição, auxilia os projetos 
de atendimentos com o grupo GPTR, Motorista de 
ambulância e socorrista.

 Compõem o conselho de Cursos.

 Auxiliar de instrução em cursos e eventos.

 Formado em administração. Evandro Pilatti
Empresário ramo de Turismo.
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Conselho de Cursos:
Luciano Correa
 Empresário, Solteiro. 

 Voluntário a 4 anos na instituição, auxilia os projetos 
de atendimentos com o grupo GPTR, Motorista de 
ambulância e socorrista.

 Compõem o conselho de Cursos.

 Formado em Administração.

Luciano Correa
Empresário ramo de comunicação Visual.
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Conselho de Cursos:
Rose Stein
 Empresária, Solteira. 

 Voluntária a 6 anos na instituição, auxilia em projetos 
e ações realizadas pela instituição, atua como auxiliar 
em atendimento do grupo GPTR.

 Compõem o conselho de Cursos.

 Administrativo programa Herói Mirim.

Rose Stein
Empresária ramo de imobiliárias.
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Conselho de Voluntários:
Dilamar Campigotto
 Casado, Pai de Família. 

 Voluntário a 16 anos na instituição, auxilia os projetos 
de atendimentos a comunidade.

 Compõem o conselho de voluntários.

Dilamar Campigotto

CLT Cooperativa Aurora Alimentos.

13



TREY
research

Conselho de Voluntários:
Mário Moski
 Solteiro, Profissional autônomo. 

 Voluntário a 1 anos na instituição, auxilia os projetos 
de atendimentos a comunidade, manutenção e 
atualização da CVB Chapecó.

 Compõem o conselho de voluntários.

Mário Moski

Profissional autônomo no ramo industrial.
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Conselho de Voluntários:
Paulo Ricardo Puntel
 Empresário, Solteiro. 

 Voluntário a 1 anos na instituição, auxilia nos projetos 
de atendimento a comunidade.

 Compõem o conselho de voluntários.

 Formado em Economia.

Paulo Ricardo Puntel

Representante Comercial.
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Conselho de Juventude:
Adão Dos Santos
 Autônomo, casado e pai de família . 

 Voluntário a 3 anos na instituição, auxilia em projetos 
e ações realizadas pela instituição, atua como auxiliar 
em atendimento do grupo GPTR.

 Motorista de Ambulância, Socorrista.

 Compõem o conselho da Juventude.

 Formação Tecnólogo em Logística. Adão dos Santos
Autônomo ramo Transporte.
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Conselho da Juventude:
Carla Machry
 Empresária, Solteira e mãe da família . 

 Voluntária a 8 anos na instituição, auxilia em projetos 
e ações realizadas pela instituição

 Compõem o conselho de Juventude.

 Formada em Gestão Comercial.

Carla Machry
Representante Comercial.
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Secretária Executiva:
Rosinha Natalina Fidelis
 Casada, mãe de 5 Filhos, e funcionária da instituição. 

 Funcionária á 18 anos, coordena atividades internas 
da instituição, responsável pela coordenação e 
secretaria geral na ierarquia adminsitrativa interna.

 Responde aos fundamentos da instituição em frente 
ao conselho.  

Rosinha N. Fidelis

CLT - Colaboradora da instituição.
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Suporte Técnico TI:
Vanderlei Adilio Schmitz
 Solteiro Pai de 3 Filhos, e funcionário da instituição. 

 Voluntário a 13 anos, e Funcionário a 8 anos, coordena 
atividades internas da instituição, responsável pela 
comunicação, Suporte TI, Marketing online. Logística 
de coleta e distribuição de donativos.

 Organização de cursos e eventos.

 Orientador Cursos de informática, e programação de 
páginas e sistemas.

 Curso de Segurança de Redes e certificações Certsign 
Microsoft.

 Cursando técnico em Logística Faculdade Senac.

Vanderlei Schmitz
CLT - Colaborador da instituição.
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Uma nova Cruz 
Vermelha

A Força de um trabalho transparente e  um pensamento 
com objetivos,  gera resultados positivos que você 

encontra  aqui! 
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Nossa Premissa
A verdadeira caridade é impalpável como a luz e invisível como o perfume: dá o calor, dá o aroma, mas não 
se deixa tocar nem ver. Coelho Neto

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 
CHAPECÓ. 
• Quem vem pelas melhores razões merece um lugar 

especial nos nossos corações. 
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Missão
Ajuda Humanitaria

Assistencial

• A CVB procura atender no âmbito assistêncial. 
Desenvolvemos campanhas de ações a comunidade.

• Auxiliamos famílias diariamente, com roupas, móveis, 
empréstimos, alimentos e material hospitalar.

• Redistribuição de todo material arrecado na comunidade, 
retorna para familias carentes da comunidade ou região.

• Desenvolve atividades de qualificação e aptedidões, afim 
de preparar para a indepêndencia e auto suficiência 
ecônomica.

Ajuda Humanitaria

• Atendimento Emergêncial em Situações de Risco. 

• A Triagem compete para uma classificação justa das 
necessidades emergenciais dos membros da 
comunidade. 

• A Ajuda humanitaria não é priorizar pessoas, mas sim 
casos e eventos que colocam a comunidade, e pessoas 
em vulnerabilidade social na zona de risco.

22



TREY
research

Santos Dumont 1091 E São Cristóvão 
CEP 89.803-350 Chapecó/SC
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Princípios Fundamentais
Humanidade     Imparcialidade Neutralidade     Independência     Voluntariado            Unidade           Universalidade

Saiba mais em: https://www.cruzvermelhachapeco.org.br/j-h-d com primeiro prêmio nobel da paz 24

A Cruz Vermelha, 
nascida da 

preocupação de 
prestar socorro, 

indistintamente, aos 
feridos nos campos 
de batalha, esforça-

se, no âmbito 
internacional e 

nacional, em evitar 
e aliviar o 

sofrimento humano 
sob qualquer 
circunstância. 

Procura não só 
proteger a vida e a 

saúde, como 
também fazer 
respeitar o ser 

humano. Promove a 
compreensão 

mútua, a amizade, a 
cooperação e a paz 

duradoura entre 
todos os povos.

A Cruz Vermelha 
não faz nenhuma 
discriminação de 

nacionalidade, raça, 
religião,condição 
social ou opinião 
política. Procura 

apenas minorar o 
sofrimento 

humano,dando 
prioridade aos casos 

mais urgentes de 
infortúnio.

A fim de merecer a 
confiança de todos, 

a Cruz Vermelha 
abstém-se de tomar 

partido em 
hostilidades ou de 

participar, em 
qualquer tempo, de 

controvérsias de 
natureza política, 
racial, religiosa ou 

ideológica.

A Cruz Vermelha é 
independente. As 

Sociedades 
Nacionais, auxiliares 

dos poderes 
públicos em suas 

atividades 
humanitárias, 

sujeitas às leis que 
regem seus 

respectivos países, 
devem, no entanto, 

manter sua 
autonomia, a fim de 

poderem agir 
sempre de acordo 
com os Princípios 
Fundamentais da 
Cruz Vermelha.

A Cruz Vermelha é 
uma instituição 

voluntária de 
socorros sem 

nenhuma finalidade 
lucrativa.

Só pode existir uma 
única Sociedade de 
Cruz Vermelha em 
cada país. Ela está 
aberta a todos e 
exerce sua ação 
humanitária em 

todo o território do 
mesmo.

A Cruz Vermelha é 
uma instituição 

mundial, na qual 
todas as Sociedades 
têm iguais direitos e 

dividem iguais 
responsabilidades e 
deveres, ajudando-

se mutuamente.

https://www.cruzvermelhachapeco.org.br/j-h-d
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Obrigado!
Comunicação CVB - Chapecó

55+ 49 3323-1503 / 49 9 8834-3584

cruzvermelhachapeco@gmail.com

www.cruzvermelhachapeco.org.br
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Venha você também fazer parte do grupo de 
voluntários da Cruz Vermelha Brasileira.

Use seu smartphone ou
tablet para baixar nosso
App

Leia o QR Code e siga as 
intruções.


