
 

 

 

 

O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA PARTICIPAR DO PROJETO: 

1. O projeto Arte Solidária tem como objetivo contemplar as 90 famílias atendidas pelo 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro Social Marista 

Mario Quintana, em Gravataí. Porém, caso a meta não seja alcançada, as famílias 

contempladas serão aquelas que a equipe técnica identificar, por meio de 

acompanhamento sistemático, como sendo de extrema vulnerabilidade social. 

2. Prioritariamente, será fornecido um vale-gás para cada família. Dependendo do 

contexto socioeconômico, uma mesma família poderá receber até dois tickets, que 

serão entregues mensalmente. 

3. Antes de ser distribuído o vale-gás, será realizado o contato com a família para 

verificar a necessidade prioritária. Caso for identificado que a urgência é alimentação, 

por exemplo, o valor do vale-gás será revertido para uma cesta básica. 

4. Todas as obras disponíveis foram confeccionadas com materiais reutilizáveis 

(recicláveis), provenientes de doações – e respeitando as normas de segurança e os 

protocolos de higienização da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Rede 

Marista. Além de colaborar com as nossas famílias, ao adquirir um quadro também 

você está incentivando a sustentabilidade ambiental. 

 

PASSO A PASSO PARA ADQUIRIR UMA ARTE SOLIDÁRIA: 

o As fotos das obras de arte serão postadas na página oficial do Centro Social Marista 

Mario Quintana no Facebook (www.facebook.com/maristamarioquintana). Se você 

tiver interesse em adquirir uma delas, deverá escrever "Eu quero” no comentário 

abaixo da foto com o quadro do seu interesse. Assim, depois disso, entraremos em 

contato com você para passarmos os dados para o depósito. O quadro escolhido ficará 

reservado por dois dias úteis. 

o Para que possamos realizar a troca, deverá ser realizado o depósito em conta 

corrente. Uma vez confirmado o depósito, a obra passa a ser considerada de posse do 

doador, e a legenda da foto indicará que a obra já foi trocada por um vale-gás. 

o A retirada da obra é de responsabilidade do doador, em um sistema de drive-in. A 

unidade não se responsabiliza pela entrega da obra na casa do doador ou em qualquer 

local. A retirada deve ser realizada pelo doador em nossa unidade: Rua Otávio 

Schemes, 212 – São Geraldo/Gravataí-RS; segundas e quartas-feiras, das 9h às 12h. 

Telefone: (51) 3043-1633.  

o Não será fornecido nenhum valor em espécie para as famílias. 

o A compra (gás ou alimentos) é de responsabilidade do Centro Social Marista Mario 

Quintana. 

http://www.facebook.com/maristamarioquintana

