
Netfar do Bem 2019 

A Netfar é uma empresa da nossa comunidade e nos perguntávamos de que 

forma poderíamos abraçar a responsabilidade de ajudar a melhorar a 

realidade de quem mais precisa e mora aqui? 

De qual forma poderíamos retribuir para nossa cidade e aos nossos clientes 

toda a confiança e espaço que Conquistamos? 

  

Desde então a Netfar vem desempenhando um lindo trabalho, realmente é 

muito bom compartilhar o social, abre novas perspectivas e ajuda na 

conscientização. 

 

Não conquistamos nada sozinhos, o grande intuito da vida é compartilhar, se 

doar, fazer o bem sem pensar a quem! 

A sensibilidade não acontece por acaso, ela advém da empatia que temos por 

nossos semelhantes, do carinho que da a força, com a qual construímos nossa 

história. 

 

A Netfar desde seu inicio disponibiliza o serviço de internet gratuitamente para 

instituições de Bento Gonçalves, mas poderíamos e gostaríamos de ir alem, 

de ajudar mais as pessoas que necessitam e fomos! 

       Nosso objetivo é: Empreender e promover cidadania. 

Realizamos ações humanitárias, campanhas, doações e eventos 

solidários contribuindo para uma sociedade melhor. 

Acreditamos realmente que as empresas do futuro são aquelas que não olham 

somente para os lucros, mas se conscientizam sobre o potencial que elas têm 

para despertar, em outras, a responsabilidade com o próximo, envolvendo 

colaboradores e  

Clientes. Isso gera uma grande onda de solidariedade que inspira todos ao 

seu redor. 

 

Nossa empresa espera, com esse tipo de ação, contribuir para a formação de 

um conjunto social mais igualitário. Almejamos viver em uma sociedade 

participante e responsável, capaz de agir por si própria, doando não somente 

seu tempo e generosidade, mas respondendo a um impulso humano 

fundamental: a vontade de colaborar, de ajudar, de dividir alegrias, aliviar 

sofrimentos e de melhorar a qualidade de vida”. 

 



Por esta razão desenvolvemos um calendário com campanhas solidarias, 
onde nossos clientes fazem doações e ganham um super desconto no ato 

da assinatura, nossa equipe veste não somente a Camisa da causa mas 
fantasias e acessórios para levar mais que os mantimentos, nós levamos 
alegria e atenção a quem mais precisa. Além disso, a Netfar disponibiliza 

o serviço de internet gratuita a vários ONG’s de bento Gonçalves. 
Assinantes ou não assinantes podem doar, nosso convite é que você 

venha fazer parte desta onda do bem. 
Hoje podemos dizer que colocar tudo isso em ação tem sido um imenso 

prazer para nós. 

 

Campanha de Alimentos  

Fevereiro/ março  

Arrecadações: 700kg no total

 

 

 

 

 



 

Visita ao lar Luchese 

Entregue 155kg de alimento

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Visita ao Lar do Ancião 09/03/2019 

Entregue 300kg de alimento

 



 

 



Parceiros Voluntários 

Doados 245kg de alimentos, entregues a Parceiros 

Voluntários para distribuição nas instituições,

 

 

 

 



Campanha Do Agasalho 

Abril/Maio 

Arrecadado: 700 peças de Roupas  

 

Entregue: Lar dos Pequeninos  

 

 

 

 

 

 

 

 



Entregue: Ação Social são Roque 

 
Entregue: Lar Luchese 

 

 

 

 



Desafio   Voluntário 

Junho/Julho 

Campanha de materias de higiene e Limpeza 

Doados 420 itens  

Entregue a Parceiros Voluntários e aos Índios de 

Bento Gonçalves  

 

 



Campanha de Brinquedos  

Agosto/Setembro 

Desenvolvemos o Evento Criança Feliz  

Arrecadamos cerca de 400 brinquedos  

Começamos a campanha de arrecadação de brinquedos dois meses antes do dia 

das crianças, queríamos fazer um evento abrangente que tornasse o dia dessas 

crianças um dia incrível, convidamos a  Parceiros Voluntários CIC BG e vários 

apoiadores, realmente foi uma onda de solidariedade, a equipe se envolveu e 

tornou tudo possível, um dia que vamos lembrar com Muito Carinho... 

Temos orgulho de ser uma empresa que gera, ao mesmo tempo, retorno 

financeiro e impacto social, acreditamos que este é o perfil das empresas do 

futuro, fazer-se presente na comunidade com ações humanitárias, não apenas 

visar lucros. 

Hoje depois desta experiência, deixamos uma mensagem: Não foque apenas 

nos problemas. Ao olhar para as carências, procure enxergar as potências. 

Faça tudo com alegria! Desfrute da satisfação de trabalhar em um projeto que 

faça sentido para você como pessoa e como empreendedor, faça o bem, pois o 

retorno é imensurável! 

 

 

 

 

 

 



Apoiadores: 

Parceiros Voluntarios BG                                     Fundaparque 

Santo Antonio                                                       Mercado Santa Clara 

Sabor do vale                                                          Saba Ltda 

Cainelli Ar condicionado                                       Panetteria de Toni 

Fantasiaste                                                              Imperio Multi 

Labaro                                                                      Gtech 

Centroshop                                                             Padaria Brasil 

Limpacto                                                                 Clave de sol  

Vestbem                                                                  Apolo 

João e Maria aluguel de Brinquedos                  Agropecuário Tabuleiro  

 Gigante Real                                                          CNA inglês 

 Primazia                                                                 Corsan 

 Berzatti Terraplenagem                                       Polartica 

 

 

 

 

 

 



Fotos do Evento:











 



Campanha de Natal 

Outubro/Novembro  

Doados 350 itens de Cesta de natal 

Entregue a Ação Social São Roque, em uma confraternização que 

contou com a presença do Prefeito Guilherme Pasin, a Primeira Dama e 

a Polícia Rodoviária  

 

 



 



 



 



Netfar do bem 2020 

Material escolar: 

350 itens de Materiais escolares 

Na manhã do dia 04/03 a equipe da NETFAR foi até a  
Escola Municipal Fenavinho 

, em Bento Gonçalves, fazer a entrega dos Materiais Escolares arrecadados na CAMPANHA 
NETFAR DO BEM.  
Além da entrega dos materiais, foram feitas muitas brincadeiras com as crianças numa 
manhã muito divertida e de muita gratidão para nós!  
Os materiais escolares foram doados pelos clientes que assinaram internet. Agradecemos a 
todos que ajudaram! 

 

https://www.facebook.com/EscolaMunicipalFenavinho/?__cft__%5b0%5d=AZVtsbHV_3LaNPIOsBCTG5gyhvErJVCoNqFa1qDtkaUIayZOOIBge1HZnEtUgGej-iJ8b8k_T1Es75OhG3VVJsyUaPqEMw_5w0QJlnZB7BoHW9GfgNVw9lKWCZKhivfZ1hZMhlK-HDt_ZWfunzJJZ8renvWdF5YpjLChlABtH91xAg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EscolaMunicipalFenavinho/?__cft__%5b0%5d=AZVtsbHV_3LaNPIOsBCTG5gyhvErJVCoNqFa1qDtkaUIayZOOIBge1HZnEtUgGej-iJ8b8k_T1Es75OhG3VVJsyUaPqEMw_5w0QJlnZB7BoHW9GfgNVw9lKWCZKhivfZ1hZMhlK-HDt_ZWfunzJJZ8renvWdF5YpjLChlABtH91xAg&__tn__=kK-R




 



Março de 2020 

 

Nesse momento o mundo todo teve que começar a lidar com algo novo e cruel, 

o COVID19, por um tempo tivemos que parar completamente todo o trabalho 

social que vínhamos desenvolvendo com a Netfar do bem, mas sabíamos que 

esse era o momento em que mais pessoas iriam precisar de toda ajuda possível, 

junto com o vírus veio o desemprego e com isso a falta de dinheiro para coisas 

básicas como alimento, a falta de meios para a educação, o frio chegou também 

e decidimos que não deixaríamos de fazer nossa parte, a Netfar do bem teve 

que se adaptar tomar todos os cuidados, não ter tanto contato físico, mas o 

importante era que as doações chegassem a quem vive em nossa comunidade e 

esta situação de vulnerabilidade social, então continuamos a escrever esta 

história linda de muito amor e solidariedade.... 

 

 

 

 

Campanha de alimentos 
300kg de alimentos  

No dia 09/04 foram doados os alimentos arrecadados na CAMPANHA NETFAR 
DO BEM para a  
Ação Social São Roque 

de Bento Gonçalves. 
Os alimentos serão repassados para as famílias que estão em situação de 
vulnerabilidade, principalmente nesse momento tão delicado que vivemos. 
Mais do que nunca é motivo de muito orgulho para nós poder ajudar quem mais 
precisa!  
Os alimentos foram doados pelos clientes que assinaram internet conosco, 
antes da pandemia do Corona vírus. Nossa imensa gratidão a todos que 
ajudaram! 

https://www.facebook.com/acaosocialsaoroque/?__cft__%5b0%5d=AZVtsbHV_3LaNPIOsBCTG5gyhvErJVCoNqFa1qDtkaUIayZOOIBge1HZnEtUgGej-iJ8b8k_T1Es75OhG3VVJsyUaPqEMw_5w0QJlnZB7BoHW9GfgNVw9lKWCZKhivfZ1hZMhlK-HDt_ZWfunzJJZ8renvWdF5YpjLChlABtH91xAg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/acaosocialsaoroque/?__cft__%5b0%5d=AZVtsbHV_3LaNPIOsBCTG5gyhvErJVCoNqFa1qDtkaUIayZOOIBge1HZnEtUgGej-iJ8b8k_T1Es75OhG3VVJsyUaPqEMw_5w0QJlnZB7BoHW9GfgNVw9lKWCZKhivfZ1hZMhlK-HDt_ZWfunzJJZ8renvWdF5YpjLChlABtH91xAg&__tn__=kK-R


 



Lançamento das campanhas de alimentos nos mercados 
 
Já doou? Não? Então que tal ajudar quem precisa, doando qualquer quantia de 
alimento não perecível? Seu gesto ajudará as pessoas que estão passando por 
situação de vulnerabilidade e você ainda concorre a 1 ANO DE INTERNET GRÁTIS 

 
* O sorteio será realizado no dia 20/09/2020, nas dependências da NETFAR: Rua 
Barão do Rio Branco, 402 – Sala 02 – Centro – Bento Gonçalves. 
** PONTOS DE COLETA: 
MERCADO SANTA CLARA: Rua Ernesto Celso, 8 – Bairro Fátima, Bento 
Gonçalves. 
MERCADO TONIETTO: Rua Laudelino Alexandre, 8 - Juventude, Bento 
Gonçalves. 
SUPERMERCADO MAXI COMPRA: Rua São Paulo, 573 - Borgo, Bento Gonçalves. 
MERCADO AL: Rua Saul Adolfo Pompermayer, 226 - Borgo, Bento Gonçalves. 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



06/08/2020 

NETFAR faz a Doação de mais de 2,5 Toneladas de alimentos, para a comunidade de Bento 

Gonçalves, as famílias beneficiadas são cadastradas no CRAS e estão em situação de vulnerabilidade 

social. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

Entrega de agasalhos ao Pelotão Curumim 

170 peças de Roupas 17/08/2020 

 



 

Doação de alimentos para a secretaria de assistencia 
social 

193 kg de alimentos     17/08/2020 

 

 

 

 

 

 



Doação de alimentos pelotão curumim 

02/09/2020         113 Kg de Alimentos  



 


