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PREPARAR
O SOLO
Um pouco da nossa história
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PALAVRAS
DO
PRESIDENTE
Por Jorge Cerqueira

O ano de 2012 foi pleno de
realizações e mudanças. Não
podia ser diferente uma vez
que nesta vida a única coisa
permanente é a mudança.
Iniciamos o Ciclo de Palestras
para os Educadores Sociais,
dando início a um esforço
voltado para capacitar nossos
profissionais da ponta para o
processo de ação e promoção
social. A história do Lar Fabiano
de Cristo, seus valores, conquistas
e desafios dos cinquenta e
quatro anos de existência, foram
apresentados para nossos
profissionais e educadores,
alguns presencialmente e outros
via WebTV. O Ciclo de Palestras
veio para ficar e, mensalmente,
de março a novembro, outras
palestras serão apresentadas,
sempre com temas fundamentais
à formação do educador que
transforma.
Lançamos em 2012, o Projeto
Um Grão, visando inicialmente
captação de Associados
Contribuintes, nos moldes do que
estabelece nosso Estatuto Social.
Ao final de 2012, já tínhamos
mais de duzentos Associados
Contribuintes.
Se pensarmos no significado da
frase “Um grão que precisa ser
cultivado”, muitas são as ideias
que orientam nossa reflexão. Se
não vejamos...
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Cada criança acolhida em nossas
Unidades, desde a mais tenra
idade é um grão que precisa ser
cultivado para que, por meio dos
valores recebidos ao início da
vida possa se tornar um cidadão
de caráter, útil à sociedade. É
nos primeiros anos de vida que
esses valores são mais fáceis de
serem plantados e absorvidos
pelo grão criança. É quando
surge a linguagem, tradutora do
pensamento, que irá delimitar
aspectos intelectuais, afetivos e
sociais da criança.
Mais tarde, quando se consolidam
valores, há a afirmação da
vontade. A educação, a arte e o
esporte tornam-se fundamentais
no cultivo do grão adolescente.
A disciplina e o espírito de
superação trazidos por essas
práticas são respeitáveis
vetores. Eles direcionam o vigor
do indivíduo nessa fase de
germinação da vida.
A juventude é o princípio da vida
adulta. Nessa etapa acentua-se
o ingresso no mundo do trabalho
Assim, faz-se indispensável o
cultivo do jovem grão, para
que, educado na direção
do bem, venha a ser uma
engrenagem sólida, sinceramente
comprometida com a sociedade
e com a melhoria da sua própria
realidade. É também na juventude
que se formam as bases para a
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constituição de uma nova família.
Um jovem cultivado no trabalho,
no amor e na disciplina será
multiplicador em sua família.
A família se configura como uma
das mais importantes unidades
da sociedade. É ela um campo
fecundo e de inesgotáveis
possibilidades. É na família que
ocorre a primeira educação e a
fertilização mais embrionária dos
pequenos grãos que a compõe.
Cultivar a família, regando-a
com autoestima e autonomia, é
promover integralmente a peça
essencial que modifica a sua
comunidade, e, por consequência,
o mundo. A família é um grão que
merece ser cultivado.
Para germinar e seguir sua
natureza, um grão precisa
de terra, de água e de luz. As
Unidades do Lar Fabiano de Cristo
são focos de luz espalhados por
todo o Brasil. Do mesmo modo
que o solo fornece os nutrientes
para a semente, as Casas são
fonte de Bem, virtude e ânimo. Tal
como uma força viva que brilha na
comunidade, as Casas de Fabiano
trabalham incansavelmente
para formação de um verdadeiro
homem de Bem e para a
materialização de um mundo
verdadeiramente melhor.

Francisco Cândido Xavier, Divaldo
Pereira Franco, Jorge Andréa dos
Santos, José Hermógenes de
Andrade Filho, Alziro Zarur e Jaime
Rolemberg de Lima, o grande
realizador, entre outros brasileiros
de boa vontade. A proposta
inicial foi acolher e cuidar de 6 a
10 crianças. Uma semente bem
plantada, um grão bem cultivado.
Hoje o Lar acolhe mais de 5.500
famílias, totalizando mais de
26.000 brasileiros, entre crianças,
adolescentes, jovens, adultos, e
idosos.
Nossa missão é desenvolver
proteção social e educação
transformadora, contribuindo
para a construção de um mundo
melhor. A Obra de Fabiano ainda
não tem uma biografia fechada.
Enquanto houver gente em estado
de vulnerabilidade social, em
situação de extrema pobreza, o
Lar Fabiano de Cristo continuará a
escrever a sua história e a cultivar
o grão no homem de Bem.
Todos nós podemos fazer parte da
Obra de Fabiano. Acesse o Portal
Um Grão (www.umgrao.com.br) e
saiba como participar.

O primeiro grão de toda esta
Obra foi plantado por Carlos
Torres Pastorino, juntamente com
Relatório Anual 2012
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Quem Somos
Nossa História

O Lar Fabiano de Cristo foi fundado em 8 de janeiro de 1958, por
beneméritos preocupados em modificar a realidade da infância carente,
inicialmente com acolhimento, guarda ou adoção.
De caráter inovador, o Lar Fabiano de Cristo logo se diferenciou de
instituições congêneres ao enfatizar a educação como fator de mudança
para as famílias em extrema pobreza.
Desde a origem, elegeu a família como sua unidade de trabalho. Além
disso, partindo do princípio de que “educar é orientar na direção do bem”,
oferece a todos os componentes das famílias
e idosos amparados – coparticipantes – atividades educacionais e
socioassistenciais para a interiorização de bons hábitos físicos, sociais,
morais e espirituais que levem à melhoria do ser humano
e, consequentemente, de sua família e comunidade.

Nossos Valores

Missão

Visão 2014
8
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FRATERNIDADE
DEMOCRACIA
FAMÍLIA
AUTOTRANSCENDÊNCIA

CONSCIÊNCIA
REFORMA ÍNTIMA
CARIDADE

Desenvolver proteção social e educação transformadora, contribuindo
para a construção de um mundo melhor.

Lar Fabiano de Cristo, modelo de proteção social e educação
transformadora, para construção de um mundo melhor.

Objetivos

Unidades de Promoção da Família e do Idoso
Promover famílias, idosos e, por extensão, as comunidades carentes a
que pertencem, propiciando sua autonomia e seu protagonismo, em
consonância com a Política Nacional de Assistência Social, articulada às
demais políticas públicas, sob o paradigma dos direitos à proteção social.
Unidades de Acolhimento Institucional
Proteção à criança em vulnerabilidade e risco social com vistas à
reintegração na família biológica – natural ou extensa – ou colocação em
família substituta.
Unidade de Acolhimento Institucional de Longa Permanência
Promover acolhida e garantia de proteção integral de qualidade a idosos,
em Unidade de Longa Permanência, com característica domiciliar,
respeitando os padrões definidos pelos órgãos fiscalizadores da
atividade.

Casa de Amigos Dedicados
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Prêmios

O Lar Fabiano de Cristo possui diversos prêmios que atestam o
reconhecimento pela sociedade civil:
2012 - Troféu “Inspiração do Amanhã” – A Cia. de Teatro Loucos
do Tarô entregou o troféu a personalidades e instituições que são
referência e inspiração para crianças, jovens e novos talentos
brasileiros.
2012 - Prêmio RECONHECER, da Vale do Rio Doce – pelo projeto de
Capacitação Profissional em costura industrial e modelagem, da Casa
de Mustafá, em Colatina-ES, como iniciativa social voltada à geração
de trabalho e renda e/ou à capacitação profissional.
2006 - Prêmio Nós Fazemos a Nossa Parte, na categoria ONG,
certificado pela Fundação Getúlio Vargas, do CETS/FGV-SP.
2004 - Metodologia de avaliação de projetos reconhecida pelo BNDES.
2003 - Órgão consultivo para assuntos educacionais da UNESCO.
2003 - Prêmio Bem Eficiente, pela Kanitz e Associados.
1999 - Participação no Conselho da Comunidade Solidária.
Seu modelo de promoção social já foi levado à Colômbia, ao Senegal,
a Bangladesh, a Portugal, entre outros países.
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Casa de Arnaldo São Thiago
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Casa de Arnaldo São Thiago

Casa de Amigos Dedicados
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parte II

SEMEAR
O Programa
Promocional do
Lar Fabiano de Cristo
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FAIXAS DE
ATENDIMENTO
Art. 4º do Estatuto do Lar Fabiano de Cristo: Para alcançar suas
finalidades, o LAR FABIANO DE CRISTO opera pelo sistema de faixas,
assim definidas:

1a faixa - Colocação familiar por decisão judicial, de crianças e

adolescentes sem família, ou vitimas de abandono do qual resulte estado de
necessidade permanente.

2a faixa - Acolhimento institucional, por decisão judicial, a crianças

e adolescentes, cujos responsáveis legais se encontrem, temporária e
circunstancialmente, impedidos de cumprir com os deveres de guarda e proteção
por motivo de saúde, de ordem econômica ou moral.

3a faixa - Orientação e apoio sociofamiliar e socioeducativo a famílias em

estado de extrema pobreza ou miséria, caracterizando grupos familiares em situação
de vulnerabilidade social.

14
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4a faixa - Atendimento descontínuo, de caráter emergencial, para não-

inscritos, através de apoio material e financeiro, bem como encaminhamentos à
rede de serviços públicos e privados.

5a faixa - Atendimento, por meio de ações socioeducativas, dirigido a

pessoas idosas sob a forma de centro de convivência ou de institucionalização
de longa permanência.

Casa de Mãe Marocas
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PROGRAMA DE
PROMOÇÃO
INTEGRAL
O Programa de Promoção Integral desenvolvido no Lar Fabiano de Cristo é
composto por PROGRAMAS E PROJETOS com atividades socioassistenciais,
socioeducativas e de aprendizagem profissional, oferecidas nas Casas,
respeitando-se as peculiaridades locais, o interesse do coparticipante e ainda
a articulação dos serviços da rede socioassistencial local.
Os serviços socioassistenciais oferecidos têm características de:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( 3ª e 5ª Faixas – modalidade: Centro de Convivência)
Serviço de promoção integral da família e do idoso;
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 0 a 6 anos;
Serviços socioeducativos de caráter de proteção, socialização, fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários; e complementação escolar de 7 a 17 anos;
Serviço de proteção social básica no domicílio para idosos.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ALTA COMPLEXIDADE) – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
(2ª e 5ª Faixas)
Colocação familiar;
Acolhimento institucional para crianças de 0 a 8 anos;
Instituição de longa permanência para idosos.
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Todas as ações ficam registradas no PLANO DE QUALIDADE DE VIDA – PQV, instrumento elaborado para
registro, acompanhamento e avaliação do desenvolvimento promocional do idoso e da família inscrita.
As atividades são:
Socioassistenciais - desenvolvidas sob a forma de grupos sociais diversos.
Socioeducativas - possuem as seguintes características:
Desenvolvimento Lúdico Infantil (4 a 6 anos);
Educação Infantil com convênio (4 a 6 anos);
Desenvolvimento criativo e complementação escolar ( 6 a 13 anos) – oficinas;
Profissionalização (iniciação profissional, capacitação profissional, geração de trabalho e renda
e empreendedorismo).
De Aprendizagem profissional - são desenvolvidas em parceria com empresas e englobam o Projeto
Aprendiz Integral, para a inclusão de adolescentes, jovens e adultos ao mundo do trabalho.

Casa de Clara de Assis
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Casa da Fraternidade

Casa de José
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Casa de Elizeu Siqueira

parte III

FERTILIZAR
O nosso diferencial
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EDUCAÇÃO
DO
SER INTEGRAL
A Educação do Ser Integral é a metodologia educacional desenvolvida pelo
Lar Fabiano de Cristo que se utiliza de atividades reflexivas e vivências
diversas, com a finalidade de promover o autoconhecimento e a formação
consciente de valores universais, tais como amor, respeito, honestidade e
lealdade.
É baseada na visão holística do ser humano, o que significa que os conteúdos
abordados levam em consideração a necessidade de educarmos todos os
aspectos do nosso ser, físico, cognitivo, emocional e espiritual, considerando
a interação desses níveis com a sociedade da qual fazemos parte e com a
natureza que nos rodeia, transformando o mundo em um lugar melhor para
se viver.
Esta metodologia está manualizada e disponível para instituições parceiras
e demais interessadas.
Acesse: www.lfc.org.br/educacaodoserintegral e conheça um pouco mais
do projeto.
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Casa de José
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PROJETO
PEDAGÓGICO
JACARÉ POIÓ
Mídiaeducativa para crianças e jovens
O Projeto Pedagógico Jacaré Poió é uma proposta metodológica lúdica e
interativa. Sua orientação para as ações educacionais fundamenta-se em
quatro eixos temáticos principais: Educacional, Comunicacional, Cultural e
Ecológico, utilizando-se da mídiaeducativa.
Atendendo prioritariamente a crianças acima de três anos, as ações são
desenvolvidas nos Clubinhos do Jacaré Poió (crianças de 6 a 11 anos) e no
Clube de Mídia (adolescentes de 12 a 15 anos).

Clubinho do Jacaré Poió
Cada Unidade possui um Clubinho cujo propósito é ser um espaço para
desenvolvimento de atividades estimulantes e desafiadoras, com a
possibilidade de reeditar o cotidiano local, visando a reflexão crítica e a
inquietação necessárias para gerar mudanças, tanto individuais, quanto
na comunidade.

22

Relatório Anual 2012

Contação de Histórias
O encantamento gerado nas crianças a partir da contação de histórias pelo
Jacaré Poió é o ponto de partida para a transmissão de valores, resgate
das tradições culturais, valorização das tradições orais e despertar para as
questões ambientais e ecológicas.
O Jacaré Poió é um ser lendário, contador de histórias, que vive na Floresta
Encantada, com seus amigos Chico Macaco e a Margarida Giselda, que
o acompanham contra os ataques do Moscão e das suas comparsas, as
Mondrongas. Impossível resistir! Crianças, jovens, adultos e idosos viajam nas
aventuras e sempre querem mais.

Clube de Mídia
A comunicação é uma forma de garantir os direitos evidenciados na política
pública de proteção social. O Clube de Mídia propõe-se a despertar no jovem
a visão crítica necessária para que, com ética, possa ser protagonista de sua
história e da comunidade onde vive.
Sob forma de oficinas supervisionadas por profissionais da Educação, Artes
e Tecnologia, o Clube de Mídia utiliza-se de fotografia, ferramentas de web,
artes cênicas, artes plásticas, literatura e edição de áudio e vídeo.
Em 2012, o Clube funcionou na Casa de Elizeu Siqueira em Santo Aleixo –
Magé/RJ com grande sucesso e entusiasmo.

Capacitação dos educadores
Neste ano educadores se capacitaram de forma presencial na metodologia
do Clubinho do Jacaré Poió e do Clube de Mídia, em 16 unidades.
As demais capacitaram-se remotamente via WebTV.
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Destaques 2012
Parceria com o PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA, da UNESCO, e com a Rede Globo, que propiciou:
- a implantação da Sala de Leitura Mirindiba;
- a implementação do Clube de Mídia na Casa de Elizeu Siqueira, em Santo Aleixo, Rio de Janeiro;
- a produção e a edição do segundo livro da Coleção Educação Ambiental – Claudionor, o Pixador.
FLUPP – Feira Literária da Unidade de Polícia Pacificadora do Cantagalo (RJ).
“CURTA CINEMA”, realizado no Cine Odeon, na Cinelândia, Rio de Janeio (RJ).
Dia de Princesa e de Super Heróis, em comemoração ao Dia das Crianças, do programa TV XUXA,
em rede nacional, realizado na Casa de Mãe Marocas.
Peça de Teatro “SEM PENSAR” de Anya Reiss, direção de Luiz Villaça, no SESC - Graça Aranha.
Visita à CASA DE LYGIA BOJUNGA, como atividade do Curso de Leitura para educadores das
unidades do Rio de Janeiro.
Veiculação do MINUTO CRIANÇA ESPERANÇA, na TV Globo, em rede nacional.

Material Pedagógico
Produção, edição e autoração de DVD de contação de histórias;
Atualização contínua do portal web e criação de novas ferramentas;
Produção e edição de livro da Coleção Educação Ambiental;
Produção de revistas em quadrinhos, com sugestões de atividades para educadores.

Ações Pedagógicas
Produção de eventos de caráter cultural;
Divulgação da metodologia do projeto pedagógico em escolas das redes pública
e particular de ensino – Projeto Escola.
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Casa de Odin de Araújo

Casa de Francisco Lamego
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PROJETO
APRENDIZ
INTEGRAL
O Projeto Aprendiz Integral tem por objetivo preparar adolescentes e jovens para a inserção
no mundo do trabalho, oferecendo formação técnico-profissional e comportamental,
ampliando suas possibilidades para o exercício pleno de uma cidadania ativa.
É desenvolvido há 13 anos no Lar Fabiano de Cristo, que encontrou na legislação (Lei
10.097/2000 - Regulamentada pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005) uma
possibilidade a mais de impulsionar a promoção social a que se propõe.
A legislação discorre que empresas com mais de sete funcionários tenham em seu quadro
funcional menores a partir de 14 anos desde que se preserve sua condição de aprendiz,
garantindo qualificação social e profissional adequadas às demandas e diversidades da
pessoa em desenvolvimento, do mundo de trabalho e da sociedade, quanto às dimensões
ética, cognitiva, social e cultural, em paralelo à frequência escolar.
O Lar Fabiano de Cristo acompanha jovens em diversos estados e possui um Centro de
Aprendizagem, na Casa de Valentina Figueiredo, em Deodoro, no Rio de Janeiro, onde as
atividades teórias são ministradas por uma equipe multidisciplinar composta por assistentes
sociais, pedagogos e psicólogos.
São trabalhados conteúdos como Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico,
Práticas bancárias, Informática, Habilidades Sociais, Cidadania, além de atividades de
Integração/ Socialização, Cultura Geral, Cidadania e Educação do Ser Integral, dentro de
conceitos estruturantes: identidade, linguagens e trabalho.
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Em 2012, 423 aprendizes ingressaram no mundo do trabalho:
Projeto Jovem Mensageiro – Tribunal de Justiça/RJ
Projeto Jovem Aprendiz do Banco do Brasil – Banco do Brasil
Projeto Aprendizes em Serviço de Produção Relativo à Alimentação – CIAL
Projeto Aprendiz de Auxiliar de Escritório e Administrativo – CONAB –Companhia Nacional de Abastecimento,
Fundação PRÓ CERRADO
RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem de Promoção Social e Integração.
Colégio Madre Zariffe
Lar Fabiano de Cristo – Sede
Caixa Econômica Federal

Casa de Valentina Figueiredo
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PROJETO
ESPORTE
Persistência e Recompensa. O esporte constitui-se um forte aliado no processo promocional
desenvolvido no Lar Fabiano de Cristo.
Iniciado há mais de dez anos, nas Casas de Rodolfo Aureliano (PE) e de Odin de Araújo (PB),
primeiramente com o karatê, o Projeto Esporte ampliou-se e hoje abrange também o judô, o taekwon-do, a capoeira , dentre outras práticas desportivas.
O Projeto Ippon começou em 2008 por iniciativa de um grupo de voluntários do Lar Fabiano de
Cristo. Além de formar esportistas (judocas), uma das finalidades do Ippon reside em manter
crianças e adolescentes longe das drogas e de outros desvios.
As artes marciais contam com apoio da Capemisa Seguradora desde 2009 e em 2012
aproximou o sonho da realidade de 1600 atletas das unidades do LFC com a conquista de
diversos títulos e prêmios.
Em 2012 a Casa de Rodolfo Aureliano recebeu da Federação Pernambucana de Karatê Oficial o
troféu de CLUBE CAMPEÃO 2012. A colaboradora Vanessa Araujo, atleta, professora de Educação
Física e técnica da equipe da Casa, foi homenageada pela Secretaria de Educação e Desportos
do Estado, na festa “Os Melhores do Ano”, como a melhor técnica 2012. Marcone Lucas e Vivian
Sabatine, os melhores do estado em suas categorias, foram contemplados com a bolsa atleta
estadual, que vem fortalecendo o orçamento e a nutrição familiar. “Muito especial” aos olhos da
supervisora Dilma Oliveira Santos, o karateca George Antônio, faixa branca, competindo com
atletas de faixas coloridas, inclusive a preta, conquistou o terceiro lugar no estado. George foi
homenageado e recebeu o TROFÉU ATLETA REVELAÇÃO 2012.
Pela Casa de Odin de Araújo, os atletas Fernando da Silva Candido, Campeão Brasileiro categoria
Infantil e 3° colocado no Pan-Americano, e Diego Inácio Marinho Soares, também Campeão
Brasileiro categoria Juvenil e 4° colocado no Pan-Americano, acompanhados do técnico José
Targino da Silva Filho, receberam prêmios como os melhores do ano na Paraíba.
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Sede Administrativa do Lar Fabiano de Cristo

“O que tenho a dizer do judô é que não só o vejo como
um esporte, é um estilo de vida....”
Cleiton Eduardo - atleta da Casa de Valentina
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Casa de Rodolpho Bosco

Polo Cidade Cristã
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parte IV

AVALIAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO
Os elementos que
desenvolvem vidas
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Comitê de
Promoção
Social - CPS
O Comitê de Promoção Social do Lar Fabiano de Cristo é uma instância
colegiada, de natureza consultiva e propositiva, vinculado à Gerência de
Ação Social e composto por cinco supervisores e/ou coordenadores de
Unidades do Lar Fabiano, pela gerente de Ação Social e pelo Diretor de
Ação Social e pelo Diretor-Presidente.
O Comitê tem como finalidade contribuir com subsídios para o
desenvolvimento da política institucional do Lar Fabiano de Cristo,
definindo estratégias de atuação que assegurem a efetividade da
promoção integral da família frente à vocação local de cada Unidade e às
Políticas Públicas da Assistência Social.
COORDENADORES

GERENTE DE AÇÃO SOCIAL

MEMBROS PERMANENTES

•
•
•
•
•

•

•
•

32

Norma Sueli
Adriane Elisa
Perina de Fátima
Miryan Nydes
Valéria Coelho
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Vera Cunha

Jorge Cerqueira
Danilo Villela

Pesquisa
de Satisfação
do coparticipante
Com vistas a Identificar as expectativas das famílias inscritas, os motivos
da procura pelos serviços oferecidos e os serviços mais valorizados pelos
coparticipantes, o Lar Fabiano efetuou a primeira Pesquisa de Satisfação
do Coparticipante. Essa ação propiciou a coleta de informações que
embasarão ações futuras, para uma melhoria contínua e acertiva.
Dentre os itens da pesquisa, destaca-se a “VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
OFERECIDOS”. Listamos a seguir, por ordem de votação, os serviços
mais valorados pelos coparticipantes: Acolhimento e Atendimento dos
colaboradores; Atividades Socioassistenciais; Atividades socioeducativas;
Apoio às necessidades básicas; Aprendizagem e Profissionalização; e
Alimentação.
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Sistema
de Informação
Promocional –
SIP
O Lar Fabiano de Cristo desenvolveu o Sistema de Informação
Promocional – SIP, para acompanhamento, registro e memória do
processo promocional. Esse sistema constitui-se num grande banco de
dados onde são registrados periódica e continuamente as informações
das famílias inscritas e sua evolução ao longo do processo promocional,
por Unidade. O acesso é restrito aos assistentes sociais, assegurando o
sigilo dos dados, a confiabilidade das informações e o acompanhamento
por parte da equipe técnica.
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Avaliação
da Eficácia
Promocional
A Avaliação de Eficácia tem por objetivo mensurar a variação do nível
de promoção familiar no período de um ano, além de medir a eficácia
do trabalho promocional desenvolvido na Casa, proposto no Plano de
Qualidade de Vida.
A primeira avaliação de eficácia ocorre um ano depois da entrada
da família na Unidade, considerando os critérios: Cidadania, Saúde e
Educação.
Cidadania – Consciência Cidadã, Habitabilidade, Consciência Ecológica;
Saúde – Formação de Hábitos Alimentares e de Higiene e Saúde, Estado
Nutricional e de Bem-Estar;
Educação – Ampliação do Conhecimento, Desenvolvimento Pessoal.
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parte V

INSUMOS PARA
A COLHEITA
O Capital Humano,
a Comunicação Institucional,
as Relações Institucionais e a
Tecnologia da Informação
de Mãe
Marocas
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GESTÃO DO
CAPITAL HUMANO /
Universidade
Corporativa
EducAção

EducAção

A EducAção - Universidade Corporativa do Lar Fabiano de Cristo - já
é uma realidade consolidada ao promover a gestão do conhecimento
organizacional, por meio da aprendizagem ativa e contínua de seus
colaboradores. A metodologia adotada na EducAção é pautada no
desenvolvimento de competências e faz uso de pressupostos teóricos
da andragogia e do construtivismo. Cursos presenciais e online, vídeos
de treinamento e o ciclo de palestras Educar para Transformar, tornam o
capital humano do Lar Fabiano de Cristo diferenciado.
Em 2012, o Ciclo de Palestras Educar para Transformar preparou
Educadores Sociais para exercerem suas atividades de forma alinhada aos
VALORES do Lar Fabiano de Cristo e a seus objetivos estratégicos, tornandoos agentes eficazes da transformação. As palestras foram transmitidas via
WebTV e Rádio Lefecê para as Unidades de todo o Brasil e, presencialmente,
assistidas pelas equipes das Unidades do Rio de Janeiro e Grande Rio.
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LAR FABIANO DE CRISTO

Em 2012:
Número de funcionários
treinados: 1000
Total de horas de treinamento
on line: 3765 horas
Total de horas de treinamento
presencial: 4518 horas* de
treinamento.
(* das quais 1560 referentes a 4
palestras do Ciclo de Palestras)
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TECNOLOGIA E
COMUNICAÇÃO:
WEBTV E
RÁDIO LEFECÊ
O Lar Fabiano de Cristo está presente em quase todo o território nacional.
Manter a uniformidade das ações, respeitando as peculiaridades locais,
constitui-se um desafio. Treinar pessoas, disseminar informações,
procedimentos e orientações requer um exercício amplo de otimização de
recursos de toda ordem.
As mudanças de cenários acontecem em ritmo acelerado e não há tempo
a perder: todos precisam acompanhar tudo em tempo real.
Por isso, o Lar Fabiano de Cristo investiu em inovações tecnológicas para
fazer delas aliadas poderosas na disseminação da informação.
A Tecnologia da Informação viabilizou, em conjunto com a Comunicação
Institucional, meios e modos para a implantação da WEBTV e da Rádio
Lefecê.
Já possível treinar à distância, orientar localmente, pensar globalmente
e ganhar tempo para aperfeiçoar o trabalho promocional desejado.
WEbTV e Rádio Lefecê: duas conquistas de 2012.
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Relações
Institucionais Um canal de
intercomunicações
A Assessoria de Relações Institucionais tem por propósito assegurar
a adequada imagem do Lar Fabiano de Cristo, garantindo sua visibilidade
interna e externa.
Esta Assessoria desenvolve o programa de Marketing e Comunicação do
Lar Fabiano, estabelecendo relacionamento com a imprensa, com órgãos
governamentais, com parceiros da Obra de Fabiano, com os Conselhos
Deliberativo e Fiscal, com processos internos, com as Unidades do Lar,
com organizações e associados contribuintes, além, de prover a gestão de
marketing de relacionamento com o usuário (CRM).
Em 2012, a presença digital do Lar Fabiano de Cristo fez-se mais intensa:
além de desenvolver internamente aplicativos para captação de recursos,
o site do programa UM GRÃO, blogs, campanhas de divulgação e redes
sociais, a Assessoria de Relações Institucionais apoia as Unidades em
eventos, entrevistas na mídia e elabora conteúdos para publicações em
diversas mídias.
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Polo Cidade Cristã

Casa de Lívia

Casa de Virgínia Smith
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COLHEITA
As Unidades do
Lar Fabiano de Cristo
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REGIÃO NORTE

9 unidades
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Casa de Eurípedes Barsanulfo (Colinas do Tocantins - TO)
A Casa de Eurípedes Barsanulfo apresentou em 2012 uma atuação de excelência. Além da exemplar acolhida da Unidade,
definida como um lugar especial, onde todos se sentem únicos, a alimentação foi um dos destaques do ano. Cada dia do
mês conta com um cardápio diferente, fartamente servido, repleto de sabores e variedades nutricionais. Participam das
refeições da Casa coparticipantes, pais e colaboradores.
Eurípedes Barsanulfo ainda promoveu a articulação da Rede de Apoio à Criança e ao Adolescente – RACA – no combate e
na prevenção da exploração sexual infanto-juvenil. A Rede ainda gerou ações policiais e palestras em todos os bairros da
cidade.
A Casa sediou uma etapa da Copa do Cerrado de Handball e marcou presença em diversos campeonatos de handball, futsal
e atletismo. Outros campeonatos como os Jogos da Criança e os Jogos Estudantis também marcaram o esporte na Unidade.
No artesanato, o destaque foi para a Oficina de Marchetaria, cujos coparticipantes foram os únicos convidados para a feira
de artesanato do Tocantins, representando a aplicação dessa técnica. A formação dos grupos de geração de trabalho e
renda contou com a parceria com o ABC Social. A Associação Nós da Arte (ANA) trabalhou artesanato com temas específicos
do cerrado.
COORDENADORA: MYRIAN NYDES MONTEIRO DA ROCHA | Av. Sete de Setembro, 1277 - Centro
Colinas do Tocantins / TO - CEP: 77760-000 | Tel: (63) 3476-2868

Casa de Chico Xavier (Macapá - AP)
A Casa de Chico Xavier contou, dentre seus destaques, com a atuação do Projeto Pedagógico Jacaré Poió. Foi enfatizada
a prática educativa, de modo lúdico, criativo e dinâmico. A encenação da peça teatral “Jacaré Poió” foi um dos momentos
marcantes do ano. A eleição da primeira Diretoria do Clubinho Jacaré Poió ilustrou o exercício da cidadania incentivado
pelo Projeto.
Atividades de observação e conservação da natureza também foram pontos altos durante 2012. Crianças e adolescentes
da Casa participaram ativamente da aula-passeio ‘Contato direto com a natureza’. Atividades como a visita guiada pela
horta, o passeio de canoa com monitor e o reconhecimento da área de preservação ecológica conseguiram ampliar o
conhecimento dos coparticipantes, interferindo positivamente na realidade que os cerca.
Nas atividades de Promoção Social, a Casa de Chico Xavier, desenvolveu a capacitação profissional de pintura em tecido
para mães inscritas na instituição.
A Oficina de Recreação e Lazer trabalhou a autoconfiança e a autoestima dos coparticipantes. As crianças e os
adolescentes da Casa participaram de muitas atividades, como o evento de moda ‘Quarta Fashion’ e a visita à Praça
Floriano Peixoto,
COORDENADORA: OZILENE ARAÚJO DA COSTA | Rua Odilarvo Silva, 1131 - Centro
Macapá / AP - CEP: 68900-150 | Tel: (96) 3224-1730 | E-mail: upi.chicoxavier@lfc.org.br
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Casa Lar da Criança (Rio Branco - AC)
Em 2012, a Casa Lar da Criança continuou o seu trabalho de amor e de ampla importância para a comunidade. Dr.
Medeiros, um dos fundadores da Unidade, faz a diferença como voluntário, tratando da saúde das crianças.
A saúde bucal e o brilho nos sorrisos da garotada ficou por conta do Dr. Sérgio Lira, dentista voluntário, e da parceria com
a Unidonto. O Lar da Criança ainda oferece uma roda de conversa com as crianças às segundas-feiras para acompanhar a
atuação da família durante os finais de semana. As famílias das crianças recebem ajuda financeira e orientação.
Outro trabalho essencial aconteceu na Escola Fabiano de Cristo, uma extensão do Lar da Criança. A escola, cuja estrutura
está a quatro metros de altura do chão, foi construída em uma região de risco e de enchentes. A proposta é acompanhar
crianças em idade escolar. O atendimento elevou a média escolar das crianças em mais de 100%. A escola também
oferece lanche, que incentiva as crianças, além de sortear móveis e utensílios domésticos para as crianças mais assíduas.
Uma vez por semana aulas baseadas na Educação do Ser Integral são referência para as crianças.
O Lar da Criança, juntamente com a Escola Fabiano de Cristo, se colocam como pontos de luz nas comunidades onde se
encontram.
COORDENADORA: SANDRA FURTADO DE MEDEIROS | Travessa Campo do Rio Branco, 218 - Capoeira
Rio Branco / AC - CEP: 69910-070 | Telefone: (68) 3224-7641 | E-mail: upi.lardacrianca@lfc.org.br

Casa de Daniel Neri (Porto Velho - RO)
A Casa de Daniel Neri destacou, em 2012, as duas edições do Encontro da Família, com palestras direcionada a pais, mães
e filhos, com temas escolhidos por faixa etária. O Encontro ainda propiciou um dia de interação entre pais e filhos, com
vistas à integração e participação ativa de toda a família. Na Casa, todos participaram do evento, cerca de 400 pessoas,
entre coparticipantes, voluntários e colaboradores.
A Unidade oferece período integral para crianças e adolescentes, com três refeições diárias e inúmeras atividades, como
capoeira, karatê, jornal interno, letramento, acesso à Sala Recursos, com jogos para crianças com deficiência etc. Uma vez
ao mês, a Casa incentiva o acesso ao Direito da Família, com um representante do Ministério Público.
Outros destaques foram as oficinas de corte e costura, bordado, crochê, fuxico e de trabalhos manuais. O Coral “Auta de
Souza”, composto por crianças entre 6 e 14 anos, coordenado por voluntários é um sucesso na Casa. Da mesma forma, as
festas do Dia das Crianças e de Final de Ano, também realizadas por voluntários, fizeram a alegria dos pequeninos, com
brinquedos, pula-pula, lanches, gincanas e presentes.
COORDENADORA: MÁRCIA REGINA PINI | Rua 5 de Outubro, Nº 1555 - São Francisco
Porto Velho / RO - CEP: 78900-000 | Tel: (69) 3214-0688 | E-mail: upi.iceal@lfc.org.br
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Casa de Timóteo (Boa Vista - RR)
Com uma verdadeira influência positiva na comunidade, a Casa de Timóteo teve uma intensa atividade em 2012. O
programa “Colaboradores do Bem” foi um dos destaques do ano na Unidade. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas
participaram do projeto, seja prestando serviços voluntários ou oferecendo suporte financeiro. Em 2012 a Casa de Timóteo
atingiu a marca de 104 “Colaboradores do Bem”.
Outro projeto em destaque foi o “Educar: Horta e Pomar”. Com estrutura de canteiros, área demonstrativa e pomar,
o projeto tem como objetivo desenvolver a educação ambiental e a consciência ecológica no exercício da cidadania,
promovendo a melhoria na alimentação, através da produção de hortaliças, plantas medicinais, ornamentais e frutas no
sistema agroecológico. Em parceria com o SEBRAE, a Unidade realizou diversos passeios: ao circo, ao museu e ao horto
municipal.
O projeto de esporte “Espaço para Aprender e Crescer” contou com futebol, nas manhãs de sábado. A iniciativa veio de
voluntários da Casa e atende 30 crianças com idades entre 9 e 13 anos. O projeto proporcionou jogos amistosos e um
campeonato entre crianças de escolinhas de outros bairros. Uma verdadeira ação de socialização e integração que contou
com a parceria da Universidade Federal de Roraima.
COORDENADORA: MARIA CHRISTINA DO NASCIMENTO | Rua Macapá, nº 512 - Nova Cidade
Boa Vista / RR - CEP: 69316-262 | Tel: (95) 3626-7181 | E-mail: upi.timoteo@lfc.org.br

Casa de José (Belém - PA)
A Casa de José viveu momentos de grandes realizações e conquistas em 2012. A participação das famílias nos grupos
sociais merece destaque. O Grupo da Roda do Afeto que trabalha a desnutrição, o grupo de idosos e o grupo de políticas
públicas foram especialmente produtivos e contagiaram a todos com suas descobertas.
Com as crianças, destacaram-se o “Julgamento das Sacolas Plásticas”, que envolveu grande parte da comunidade e a
aprovação do Projeto de Promoção da Leitura junto ao Instituto C&A, em parceria com a Resistência Guamazônica, que
é um espaço permanente de acesso à leitura a jovens e crianças. O enfoque na cultura regional contou com a alegria da
dança do Carimbó, em rodas coloridas e cheias de encanto, por jovens e idosos, assim como a visita do Boi Malhadinho.
O esporte revelou a cada conquista a força das crianças e dos jovens, despertando a coragem, a determinação e a
disciplina. O Karatê, com as medalhas nos Campeonatos Municipais, Estaduais, Brasileiro e Mundial, despertou nesses
jovens atletas a certeza de que em todas as suas escolhas de vida, a vitória é o destino.

SUPERVISORA: NORMA SUELY SOUZA CARVALHO | Rua Barão de Igarapé Miri, 527 – Guamá
Belém / PA - CEP: 66075-000 | Tel: (91) 3249-7795 Fax: (91) 3229-5967 | E-mail: upi.jose@lfc.org.br
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Casa de Joanna de Ângelis (Manaus - AM)
No ano de 2012 a Casa de Joanna de Ângelis desempenhou um papel admirável em Manaus. As crianças participaram da
passeata em comemoração aos 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e tiveram acesso a importantes oficinas,
como a de leitura e a do Jacaré Poió. O Cinema Solidário, oferecido pelo Shopping Manaus Plaza, na semana da criança, a
Festa Junina e a Festa de Natal foram momentos inesquecíveis para crianças.
Um dos sucessos de Joanna de Ângelis foi a promoção de 19 famílias desligadas por Alcance dos Objetivos, um triunfo
sobre a dura realidade dos coparticipantes da Casa. A base da estruturação dos Polos Caminho Verdade e Vida e
Associação Espírita Fabiano de Cristo também merece destaque no ano. O reconhecimento do trabalho realizado pela
Unidade se materializou com a conquista da Presidência do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
para o Biênio 2012/2014 que será ocupada pela supervisora da Casa, Perina de Fátima Aguiar Costa.
Foi iniciado o Grupo Cidadão, com enfoque na ativa participação social do coparticipante e da família. Das atividades em
Grupo, o destaque foi o Grupo Fraternidade, de idosos, com alto índice de comprometimento e participação. A família do
coparticipante teve grande aumento de escolaridade.
SUPERVISORA: PERINA DE FÁTIMA AGUIAR COSTA | Rua Projetada, Casa 2 – Redenção
Manaus / AM - CEP: 69047-290 | Telefax: (92) 3654.3213 | E-mail: upi.joanaangelis@lfc.org.br

Polo Fabiano de Cristo (Manaus - AM)
O Fabianinho, como carinhosamente é conhecido o Polo Fabiano de Cristo, mostrou em 2012 o vigor e a consciência social
que permeia a sua história desde a sua fundação. O encontro com o Polo Caminho, Verdade e Vida, também em Manaus,
foi uma das atividades mais importantes no ano.
Baseados na Educação do Ser Integral, os encontros mensais que acontecem com as famílias foram um dos pontos fortes
do “Fabianinho”. O Polo se dispõe a atender a comunidade sempre que necessário. Lá as famílias recebem suporte e
orientação sobre saúde, educação e cidadania. É um Polo que se concentra em transformar indivíduos em cidadãos, com
consciência de seus direitos.
O trabalho do Fabiano de Cristo envolve a interação com as escolas e com instituições locais. Trata-se de um foco de
soluções na comunidade, para transformar o entorno.
Em parceria com o SESI, as mães inscritas têm acesso a cursos de Culinária e Artesanato. Alguns dos cursos em parceria
com a Secretaria Municipal do Trabalho que mais marcaram o ano foram Segurança do Trabalho, Petróleo e Gás e
Atendimento ao Cliente, que incluiu a língua inglesa dentro do seu currículo.
Para o Polo Fabiano de Cristo, a educação é a ponte para um homem melhor.
SUPERVISORA: PERINA DE FÁTIMA AGUIAR COSTA | Rua Colômbia, 40 – Loteamento América do Sul, Novo Israel
Manaus /AM - CEP: 69039-000 | Tel: Não possui telefone. | E-mail: polo.fabianodecristo@lfc.org.br

46

Relatório Anual 2012

Polo Caminho, Verdade e Vida (Manaus - AM)
Conquistas, comemorações e muito trabalho marcaram o ano de 2012 no Polo Caminho Verdade e Vida, um verdadeiro
foco de luz na comunidade. Na semana da criança, o encontro com o Polo Fabiano de Cristo foi um sucesso. As educadoras
prepararam uma manhã de brincadeiras com premiações para as equipes de queimado e futebol.
Em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho o Polo ofereceu cursos profissionalizantes da PROFITEC, tais como
Segurança no Trabalho e Petróleo e Gás.
O Caminho Verdade e Vida, que há três anos atua na comunidade, modificou legitimamente o seu entorno. Antes do
Polo não havia escolas suficientes para as crianças. Também não havia nenhum posto de saúde e o policiamento era
extremamente precário. O Polo faz reuniões com as lideranças, mobilizando a comunidade e fazendo reivindicações.
Dentre as mudanças provocadas na comunidade se destaca a conscientização ambiental e ecológica nos coparticipantes
inscritos.
Hoje existe a ronda policial do bairro. Mais uma creche e duas escolas municipais foram construídas. Também foi depois
da atuação do Polo que foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde da Família. É o que o Lar Fabiano faz quando chega em
uma comunidade: desperta a cidadania e edifica o seu entorno.
SUPERVISORA: PERINA DE FÁTIMA AGUIAR COSTA | Rua Santo Antonio, 2165, Parque São Pedro, Tarumã
Manaus / AM - CEP: 69005-141 | Tel: Não possui telefone. | E-mail: polo.caminhoverdadeevida@lfc.org.br
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Casa de Clara de Assis (Natal - RN)
Em 2012, Clara de Assis investiu no fortalecimento dos laços com seus coparticipantes. Manter na Casa crianças e jovens
pertencentes a comunidades inseguras e instáveis é uma das maneiras mais eficientes de transformar vidas.
O grande destaque da Unidade foi para o trabalho com as famílias no sentido de valorização de seus filhos. Foram
trabalhados conceitos como a identificação de habilidades nas crianças, bem como o respeito às diferenças e às
características pessoais.
Os karatecas de Clara de Assis conquistaram 11 medalhas no Campeonato Brasileiro de Karatê, em São Paulo: cinco ouros,
duas pratas e quatro bronzes.
O Projeto Leitura alcançou grande sucesso na superação de problemas de aprendizagem. Em parceria com o Centro de
Referência Felipe Camarão e com o SENAC, a Casa ofereceu diversos cursos profissionalizantes.
O grupo de jovens de Clara de Assis integrou o 14º e 15º Encontro de Jovens, na Casa de Odin Araújo e Polo Cidade Cristã,
respectivamente. Os jovens ainda participaram do Encontro Afro, da Casa de Rodolfo Aureliano, de uma trilha ecológica em
favor do meio ambiente e de oficinas de percussão, dança, teatro e coral em vários eventos da cidade de Natal.
SUPERVISORA: LIZA HELENA F. C. THOMAZ | Rua São Benedito, 377 - Felipe Camarão II
Natal / RN - CEP: 59072-170 | Telefax: (84) 3205-3658 / 3205-4488 | E-mail: upi.claraassis@lfc.org.br

Casa de Eugênia (Salvador - BA)
A Casa de Eugênia foi um polo de dedicação e sucesso em 2012. A Unidade intensificou sua interação com o Distrito
Sanitário do Subúrbio Ferroviário, com o Núcleo de Apoio e Assistência à Saúde da Família, com a Delegacia Especializada
de Atendimento à Mulher, com o Balcão de Justiça e Cidadania e com o Projeto Viver, que cuida de crianças vítimas da
violência.
A Unidade se destacou pelos cursos de Iniciação Profissional, de Corte e Costura Industrial e Manualidades, de Montagem
de Automóveis, em parceria com o Sistema FIEB - SENAI CIMATEC, além da parceria com instituições, como SESC, RENAPSI,
Rede Pró Aprendiz e Fundação Pró Serrado.
O Acompanhamento Nutricional foi destaque no Grupo de Nutrição.
Os coparticipantes de Eugênia representaram o Lar Fabiano de Cristo no Campeonato Estadual de Karatê. Resultado: ouro,
pratas e bronzes.
A Biblioteca Paulo Freire foi palco de encontros com escritores e de eventos literários. A Unidade destacou-se no Cortejo
Literário do Subúrbio Ferroviário, levando cultura e uma ativa participação social para a comunidade.
No Teatro do Centro Cultural de Plataforma, a Casa integrou o Recital de Poesia em comemoração ao Dia do Escritor.
SUPERVISORA: LETÍCIA MARIA VASCONCELOS / MOACIR SANTOS ARAÚJO | Av. Suburbana, s/nº - Prq Setúbal / Periperi
Salvador / BA - CEP: 40720-276 | Tel: (71) 3397-0207 | Telefax: (71) 3521-1940 | E-mail: upi.eugenia@lfc.org.br
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Casa de Fernando Melo (Caucaia - CE)
Um coração que pulsa em Caucaia - assim é definida a Casa de Fernando Melo.
Dentre as atividades, destacaram-se os grupos sociais: MUSAS (Mulheres, Saúde e Sexualidade), que enfatiza a autoestima
das coparticipantes; o HUPP (Homens Unidos Pela Paz), destinado aos homens, com foco nas questões relacionadas a
drogas, violência e demonstração de afeto; o grupo de convivência de idosos que fortaleceu vínculos familiares e reduziu
os índices de depressão; e o “Pensadores do Amanhã”, para adolescentes e jovens. Os projetos “Desperta Cidadão”, em
parceria com a Promotoria de Justiça; o Clubinho do Jacaré Poió; o “Semeando a Paz”, o “Apoio à Farmácia Viva” e a
“Associação dos Agentes Ambientais da Jurema”, também se destacaram.
A Feira Cultural Anual contou com tradução simultânea em LIBRAS - a língua brasileira de sinais - e surpreendeu os
visitantes. Os cursos profissionalizantes de cabeleireiro e embelezamento, patrocinados pela Associação Clube Salutar
(Embelezart), tecelagem, marcenaria, corte e costura, artesanato e informática/edição de vídeo impulsionaram a promoção
das famílias. O Programa Jovem Aprendiz, agora em parceria com o Grupo Votorantim, também merece registro.
SUPERVISORA: ANTONIA FÁTIMA S. ALCANTARA | Av. Dom Almeida Lustosa, 4.395 - Jurema, Marechal Rondon
Caucaia / CE - CEP: 61652-000 | Tel: (85) 3294-1754| Fax: (85) 3489-1089 | E-mail: upi.fernandomelo@lfc.org.br

Casa de Odin de Araújo (Bayeux - PB)
Uma celebração da alegria e da eficiência. Assim foi o ano de 2012 para a Casa de Odin de Araújo. Os destaques da casa
vão para as quatorze oficinas profissionallizantes e para os grupos de mais de uma centena de jovens e de adolescentes,
que fazem da Unidade uma chama viva de força na comunidade.
Odin de Araújo abriga o único teatro de Bayeux. Além do seu uso para os coparticipantes, mensalmente a Casa abre suas
portas para toda comunidade. Os jovens da Unidade fizeram 26 apresentações de dança folclórica, em 2012.
O grupo musical de Odin é sempre requisitado para abrilhantar inúmeros eventos locais. Algumas das apresentações
foram na abertura da semana ECA, na Fundação Dom Helder e no Centro de Assistência Psicossocial. O grupo é formado
por 20 coparticipantes, com idades entre 8 e 20 anos.
Odin de Araújo participou do Encontro de Jovens do Lar Fabiano de Cristo, com cerca de 200 jovens, na Casa de Rodolfo
Aureliano.
A Casa é, sem dúvidas, referência no esporte. Envolvendo 250 atletas, a Unidade sediou a Copa de Karatê do Lar Fabiano
de Cristo. Participaram das competições atletas das Casas de Odin de Araújo, de Rodolfo Aureliano, de Clara de Assis e dos
Polos Cidade Cristã e Cáritas. Um exemplo de união e empenho na Obra de Fabiano.
SUPERVISORA: MARILENE RIBEIRO GUSMÃO | Rua Oswaldo Cruz, 303 - Imaculada
Bayeux / PB - CEP: 58309-490 | Tel: (83) 3232-9810 / 3232-1729 | Fax: (83) 3253-3769 | E-mail: upi.odinaraujo@lfc.org.br
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Casa de Rachel (Itabuna - BA)
A Casa de Rachel demonstrou muito de sua força e de sua iniciativa em 2012. Em parceria com SENAC, a Unidade
promoveu várias oficinas profissionalizantes. O Curso de Costura Industrial foi um verdadeiro sucesso de profissionalização:
todas as coparticipantes que frequentaram as aulas foram absorvidas por uma empresa da região e se estabilizaram.
Praticamente o mesmo aconteceu com os alunos do Curso de Auxiliar de Administração.
A Oficina de Customização trouxe uma prática fantástica. Os coparticipantes perceberam que o trabalho pode ser feito
em qualquer espaço, mesmo em suas residências. Aproveitando roupas, começaram a ganhar dinheiro em casa. Outras
atividades que sobressaíram em Rachel foram os cursos de doces e salgados e de culinária, mas o grande destaque vai
para o curso de Biscuit, envolvendo o DCCE, com a proposta de geração de renda. A oficina conquistou toda a Casa ao
começar a fazer réplicas da turma do Jacaré Poió.
Da “Escola de Dança de Rachel” saiu o jovem Pedro Henrique, de 14 anos, para integrar a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil,
em Joinvile (SC). Outros destaques foram a parceria com o Rotary Club e o Projeto Refazendo Caminhos, com o apoio do
Instituto Votorantin, através da Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, com oficinas de dança, de percussão, de
capoeira, de informática e de artesanato. Um verdadeiro Sucesso!
SUPERVISORA: CELESTE AÍDA SEARA SOUZA | Av. Manoel Chaves, 1576 - Jaçanã
Itabuna /BA - CEP: 45608-401 | Tel: (73) 3617-1498 | Fax: (73) 3617-3313 | E-mail: upi.rachel@lfc.org.br

Casa de Rodolfo Aureliano (Recife - PE)
Uma fábrica de campeões e homens de bem. Assim é a Casa de Rodolfo Aureliano, que teve um ano de grandes conquistas
no esporte, na educação e na promoção de famílias, em Recife.
Rodolfo Aureliano recebeu da Federação Pernambucana de Karatê Oficial o troféu de “Clube Campeão 2012”. A
colaboradora Vanessa Araujo, atleta, professora de Educação Física, foi homenageada como a melhor técnica do ano
pela Secretaria de Educação e Desportos do Estado. Marcone Lucas e Vivian Sabatine, os melhores do estado em suas
categorias, foram contemplados com a bolsa atleta estadual. O karateca George Antônio, terceiro lugar, foi homenageado
e recebeu o Troféu Atleta Revelação 2012.
Em parceria com a RENAPSI, Rodolfo Aureliano inseriu vinte jovens e adolescentes no mercado de trabalho, através dos
Programas Adolescente Aprendiz e Jovem Aprendiz. Destaque também para o Projeto Prevenção Odontológica, com
crianças a partir de um ano, cujo objetivo é fazer com que o coparticipante chegue à adolescência com a dentição íntegra
e sem cárie.
As crianças da oficina de música iniciaram os ensaios da banda marcial e, em dezembro, se apresentaram em um desfile
de bandas, na cidade de Feira Nova. A banda foi calorosamente aplaudida tanto pelo público, quanto pelos maestros
presentes no evento.
SUPERVISORA: DILMA DE OLIVEIRA SANTOS | Av. Afonso Olindense, 1.946 - Várzea, Pça Pinto Damasco
Recife / PE - CEP: 50810-000 | Tel: (81) 3453-1519 Fax: (81) 3272-0078 | E-mail: upi.rodolfoaureliano@lfc.org.br
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Casa de Vírginia Smith (Fortaleza - CE)
Quem pensa que a vida começa aos quarenta certamente não conhece a história da Casa de Virgínia Smith. Em 2012 uma
longa história de amor e dedicação foi celebrada na festa de aniversário de 40 anos da Casa, com uma vida de realizações.
Com a presença da Diretoria do Lar Fabiano e com a mobilização de colaboradores e de coparticipantes, a comemoração
resultou em um dos momentos mais expressivos da história de Virgínia Smith.
Além das famílias, o evento contou com a presença de muitos convidados, parceiros, autoridades da comunidade,
representantes do Centro de Atenção Psicossocial. Ex-funcionários e voluntários foram homenageados.
A reunião do Grupo Florescer, que trabalha os valores da figura paterna, foi um dos destaques do ano. As reuniões são
dirigidas por um psicólogo voluntário, enquanto as crianças são direcionadas para oficinas infantis, para se apresentaram
para os pais no mesmo dia. A Casa ainda oferece oficinas de artes, de informática e de culinária, além da oficina da
afetividade, direcionada a casais.
Com o tema “Fazendo a Diferença na Direção do Bem”, a Unidade trabalhou mensalmente os princípios filosóficos do Lar
Fabiano de Cristo. Ao final de cada mês, a Casa contou com apresentações artísticas das crianças, que apresentaram a
sua história. Ao final do ano, essas apresentaçõies serviram de base para a festa dos quarenta anos.
SUPERVISORA: REGINA COELE B. MOREIRA | Rua Cel. Jaime Rolemberg, 100 - Maraponga
Fortaleza / CE - CEP: 60711-510 | Tel: (85) 3467-0342 Fax: (85) 3296-1486 | E-mail: upi.virginiasmith@lfc.org.br

Polo de Cáritas (Casa de Rodolfo Aureliano) (Jaboatão dos Guararapes - PE)
Em 2012 o Polo de Cáritas foi uma força motriz na comunidade em que está inserido, em Jaboatão dos Guararapes - PE.
No campo das artes, o destaque ficou com a Oficina de Dança desenvolvida com crianças e adolescentes com base no
movimento Armorial, de valorização da cultura popular do nordeste, para realizar uma arte brasileira erudita.
Com a presença do Jacaré Poió e sua Turma, foi inaugurado o Clubinho do Jacaré Poió do Polo. Dentro da qualificação
profissional, os cursos de técnicas artesanais abriram portas para o trabalho autônomo de jovens e adultos inscritos.
Os idosos do Grupo de “Raio de Luz”, juntamente com outros grupos sociais do município, foram ao cinema no Shopping
Guararapes. Foi um momento de grande alegria e interação.
Em comemoração ao mês da criança, os pequeninos de Cáritas fizeram um passeio para desfrutar das áreas de lazer de
uma chácara no município de Escada. As crianças se divertiram bastante, mostrando alegria e satisfação com o passeio e
estreitando seus laços afetivos.
No desenvolvimento da consciência socioambiental, o destaque foi para o Projeto Meio Ambiente. Nele, crianças e
adolescentes realizaram atividades extraclasse para pesquisas, entrevistas e avaliação das condições do meio ambiente
na comunidade. Cáritas foi um modelo de empenho, dedicação e sucesso em 2012.
SUPERVISORA: DILMA DE OLIVEIRA SANTOS | Rua Irmã Dulce, 100 - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes / PE - CEP: 54460-535 | Telefax: (81) 3474-5888 | Fax: (81) 3272-0078 | E-mail: polo.caritas@lfc.org.br
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Polo Cidade Cristã (Casa de Odin de Araújo) (Sapé - PB)
Uma Cidade Cristã é o Polo do Lar Fabiano na Paraíba. Em 2012 grandes eventos e vidas transformadas marcaram
a Unidade. No mês de julho, Cidade Cristã recebeu o XV Encontro de Jovens do Lar Fabiano de Cristo. A temática da
confraternização intitulada “Sinta-se parte de algo maior sem perder a sua identidade” foi um grande destaque no ano.
No Encontro o Polo teve o prazer de receber os jovens de Odin Araújo (Bayeux - PB), Clara de Assis (Natal - RN) e Rodolfo
Aureliano (Recife - PE). O evento, que reuniu quase 200 jovens, durou 4 dias inesquecíveis, regado a muitas alegrias e
aprendizados. A programação contou com palestras educativas, oficinas, contação de histórias, dinâmicas, festa junina e
momentos culturais com a participação do Grupo de idosos, do DCCE e do Grupo de mães.
A comemoração do Dia dos Avós também foi um destaque em Cidade Cristã. O objetivo foi valorizar o idoso. Todo o grupo
Idade de Ouro foi envolvido em atividades de integração com as crianças do DCCE, que confeccionaram cartões com
mensagens dirigidas aos avós. O Baile da Saudade proporcionou momentos inesquecíveis de netos dançando com seus
avós. O Polo se preocupa em manter acesa a chama da cidadania e da caridade em seus coparticipantes.
SUPERVISORA: MARILENE RIBEIRO GUSMÃO | Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, 3000
Sapé / PB - CEP: 58340-000 | Tel: (83) 3283-2911 | E-mail: polo.cidadecrista@lfc.org.br
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Casa de Arnaldo São Thiago (Florianópolis - SC)
A Casa de Arnaldo São Thiago teve um ano de grandes realizações. O projeto “Costurando o Amanhã”, curso de moda,
corte e costura, contou com a participação de mães e avós da comunidade local, além de coparticipantes da própria casa.
Em setembro ocorreu um desfile com as roupas produzidas por elas próprias. Várias participantes concluíram o projeto já
com emprego na área. A 1ª Mostra de Arte foi realizada em dezembro.
Com a consciência ambiental estimulada pela Educação do Ser Integral, as crianças da Educação Infantil, os jovens do
DCCE e idosos participaram de oficinas de artesanato com material reciclado e de pintura em tecido.
As atividades culturais e desportivas também tiveram amplo destaque. Dos passeios a museus e bibliotecas às medalhas
no Judô, Arnaldo São Thiago encerrou o ano com a “Festa da Família”: uma comemoração onde a família do coparticipante
pode contemplar o trabalho de um ano inteiro das crianças. Alegria, orgulho e emoção permearam a festa e deram o tom
da dança ao ar livre, selando o sucesso da Casa em 2012.
SUPERVISORA: ANA LÚCIA CAETANO CHRISTOFOLI | Rua Frei Fabiano de Cristo, 180 - Monte Cristo
Florianópolis / SC - CEP: 88090-490 | Telefax: (48) 3244-3790 / 3240-6185 | E-mail: upi.arnaldosthiago@lfc.org.br

Casa de Joana d’Arc (Curitiba - PR)
A Casa de Joana d’Arc teve um ano de vitórias e superação. Um grande destaque em 2012 foi o “Grupo da Transformação”.
A proposta do grupo nasceu em uma Reunião Geral com as famílias, com o objetivo central de trabalhar o resgate da
autoestima da mulher e a conscientização do seu papel na família. A melhor maneira de definir o trabalho vem do relato de
uma das coparticipantes: “A mudança começou por fora e acabou por dentro”.
O saldo do “Grupo da Transformação” foi muito positivo. Muitas integrantes do grupo voltaram a estudar, outras
conseguiram entrar no mercado formal de trabalho. Outra consequência marcante foi a melhoria do relacionamento
dentro da família.
Foi extremamente significante o reconhecimento dos cônjuges das coparticipantes do “Transformação”, que buscaram
o serviço social da Casa para informar a transformação positiva que percebiam em suas esposas e em suas famílias.
Foi a partir dessa busca que nasceu o primeiro grupo social de homens na história da Casa de Joana d’Arc, o “Grupo da
Transformação para Homens”. No total, foram desenvolvidos 6 Grupos da Transformação.
Outro fato marcante foi a realização da Reunião da Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente na Casa,
desde o início de 2012.
COORDENADORA: ROSÂNGELA AGUIRRE DE CASTRO | Rua Pedro Eloy de Souza, 1141 - Bairro Alto
Curitiba / PR - CEP: 82820-130 | Tel: (41) 3367-4546 / (41) 3367-7132 | Telefax: (41) 3367 8540 | E-mail: upi.joanadarc@lfc.org.br
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Casa de Rodolpho Bosco (Itajaí - SC)
Um pulso de arte e dedicação direcionou a Casa de Rodolpho Bosco em 2012. Um dos grandes destaques do ano foi a
banda da Unidade. Todos os integrantes foram formados dentro dos cursos de música da própria Casa. Foram inúmeros
convites e apresentações em Florianópolis e Itajaí. A banda, que é formada exclusivamente por instrumentos de sopro, teve
uma apresentação marcante na Rede Conter de supermercados.
A participação na Marejada, uma grande e tradicional festa portuguesa do pescado, foi um enorme sucesso. Há mais de 20
anos Rodolpho Bosco integra a festa com a venda dos famosos bolinhos de bacalhau. Em 2012, foi um recorde de vendas!
No Grupo de Geração de Renda destacou-se a oficina de costura industrial. As oficinas de artesanato contaram com os
mais diferentes cursos. Em parceria com a Universidade Vale do Itajaí, Rodolpho Bosco utilizou barrinhas de cereais à base
de semente de abóbora no combate à verminose.
Atividades como natação, música, judô e karatê foram oferecidas às crianças e aos jovens. Dos passeios, a ida dos idosos a
Aparecida do Norte foi inesquecível.
A Ceia de Natal com as famílias reuniu todas as crianças, voluntários e colaboradores da Casa. Um dia com apresentações
artísticas e muita emoção.
SUPERVISORA: NEUSA ANGIOLETTI KOCHE| Rua José Darcy da Silva, 170 - Dom Bosco - Caixa Postal 180
Itajaí / SC - CEP: 88307-324 | Tel: (47) 3348-0475 | Telefax: (47) 3349-9076 | E-mail: upi.rodolphobosco@lfc.org.br

Polo Joana d’Arc (Casa de Joana d’Arc) (Curitiba - PR)
Transformar vidas para construir uma nova realidade. Aí está um dos objetivos plenamente alcançados pelo Polo Joana
d’Arc em 2012. O Grupo Social Transformação foi o carro chefe dessa filosofia. A recuperação do amor próprio e da
autoestima das mulheres foi a meta do grupo, que contou com parcerias e encaminhamentos para profissionais de beleza
e saúde, a exemplo do trabalho desenvolvido na Casa de Joana d’Arc.
Uma vez por semana, durante 10 encontros, uma transformação era proposta: corte de cabelo, sobrancelhas, cuidado
com as mãos e pés, encaminhamento para dentistas, mudança de visual através de compras em Bazares, cuidados com a
higiene e saúde, oficina de novos penteados, automaquiagem e máscara natural para o rosto. Um verdadeiro sucesso!
O encontro mensal de famílias proporcionou um tema diferente por mês, de cunho social. As temáticas permeavam desde
o limite dos filhos, passando pela autoestima, até os cuidados com a comunidade, analisando a violência no bairro. É
nesse encontro que a comunidade se reúne, onde se fortalecem vínculos e onde a comunidade se une para conhecer o
trabalho do polo.
O Polo Joana d’Arc, além de um forte propósito, tem uma grande influência na comunidade onde está inserido e enxerga
como sua responsabilidade transformá-la para melhor.
COORDENADORA: ROSÂNGELA AGUIRRE DE CASTRO | Rua Assis de Brito, 30 - Jardim Acrópole
Curitiba / PR - CEP: 82.980-440 | Tel: (41) 3226-9410 | E-mail: polo.joanadarc@lfc.org.br
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Casa de Alimiro (Belo Horizonte - MG)
A Casa de Alimiro, em 2012, através do convênio com a Associação Feminina de Assistência Social, reabriu seu consultório
dentário, sua sala de psicologia e sua oficina de artesanato.
Um dos focos mais evidentes de Alimiro foi a ênfase do engajamento infanto-juvenil no programa de enfretamento à
violência Sexual.
Durante nove meses, a Secretaria Municipal de Educação ofereceu o curso de formação e capacitação para educadores e
coordenadores, em parceria com a UNICEF, CENPEC e Fundação ITAÚ Social.
A integração social dos jovens foi marcada pelos passeios ao Instituto Inhotim de Arte Contemporânea e ao Jardim
Botânico, onde tiveram contato com programas socioambientais.
Vale destacar ainda a participação de Alimiro 2ª Mostra Plural da Escola Integrada, no III Seminário Internacional Teias da
Cidadania, no V Fórum de Educação da Escola Integral, no Seminário Internacional Reggio Emília, assim como na Câmara
dos Vereadores, onde as crianças da Casa emocionaram a todos com a apresentação do Auto de Natal.
SUPERVISORA: MARILENE P. DE SOUZA | Rua Caetano Pirri, 930 - Barreiro de Cima, Milionários
Belo Horizonte / MG - CEP: 30620-070 | Tel: (31) 3383-8248 | Telefax: (31) 3383-6799 | E-mail: upi.alimiro@lfc.org.br

Casa de Amélia Lindo (Araruama - RJ)
A Unidade de Acolhimento Institucional Amélia Lindo está capacitada para amparar até 15 crianças, encaminhadas pela
Vara da Infância e da Juventude e do Idoso, em situação vulnerabilidade social.
A Casa se preocupa em buscar atividades externas à instituição para suas crianças, fomentando a saúde, a socialização,
o afeto e o desenvolvimento pessoal. Amélia Lindo ainda promove o acesso das crianças a terapias, médicos, psicólogos e
dentistas.
No âmbito educacional, a Unidade oferece reforço escolar. No período de férias, professores voluntários da comunidade
também se dispõem como recreadores. Dentre as atividades incentivadas e acompanhadas pela Casa destacam-se a
natação, a ginástica artística, o futebol e o artesanato, no qual as crianças desenvolvem habilidades motoras, altruístas e
sociointerativas.
Amélia Lindo vai muito além das expectativas de um abrigo. Lá, a criança é estimulada moral, intelectual e socialmente.
Incentiva-se a convivência e prima-se pela individualidade, sem deixar de lado o trabalho junto à família. Amélia Lindo
proporciona uma nova oportunidade de vida.
SUPERVISORA: ELIZABETH VEIGA PEREIRA DA SILVA | Travessa Maria Alice de Lima Braz, 79- Pontinha
Araruama / RJ - CEP: 28970-000 | Tel: (22) 2665-2585 | Fax: (22) 2665-6512 | E-mail: upi.amelialindo@lfc.org.br
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Casa de André Luiz (Passa Quatro - MG)
A Casa de André Luiz refle o espírito da Obra de Fabiano. Na comemoração da Semana do Meio Ambiente, cada criança da
Casa plantou um grão de feijão. Depois de brotado, foi feito um passeio ecológico pela cidade e cada uma entregou seu grão
para pessoas da comunidade como um gesto de carinho.
Assim como a comemoração do início da primavera, a comemoração do Dia da Criança teve um destaque todo especial. O
evento foi extremamente bem sucedido. Os pequeninos da Casa participaram de uma grande gincana na Quadra Esportiva
de Passa Quatro, fazendo uma belíssima e inesquecível festa, com direito a medalhas de participação e times customizados.
Outro episódio significativo foi a visita do Diretor da Ação Social, Danilo Villela. Os coparticipantes nomearam como um
momento ímpar no ano. As atividades anuais foram encerradas com uma ampla festividade. Foi um recorde de participação:
todas as crianças confraternizaram e coroaram mais um ano de realizações. A despedida das 19 crianças que deixaram
a Casa de André Luiz foi de muita emoção, pois venceram uma etapa e passaram para o ensino fundamental, a cargo da
Rede Municipal. O destaque vai para a dramatização da peça “Fantástica Casa de Brinquedos” e para o coral das crianças
interpretando “Natal todo Dia” e “Eternos Amigos”.
SUPERVISORA: TEREZINHA VEGINI / MARIA APARECIDA LAMIN | Rua Luiz Courbassier, 186 - São Geraldo - Caixa Postal 27
Passa Quatro / MG - CEP: 37460-000 | Tel: (35) 3371-1188 Telefax: (35) 3371-2427 | E-mail: upi.andreluiz@lfc.org.br

Casa dos Amigos Dedicados (Rio de Janeiro - RJ)
Uma porta para o céu. É a definição do Centro de Convivência Amigos Dedicados. Com quase 70 voluntários, a Casa
cuida de cerca de 250 idosos, com uma atividade intensa, completa, diversificada e altamente participativa.
Foram oferecidas atividades holísticas, como yoga, auriculoterapia com cristais radiônicos, shiatsu, acupuntura,
massoterapia, terapia ayurvédica, alongamento, reiki, pilates, educação física, bambuterapia, artememoterapia, entre
outras. Essas atividades têm por finalidade a cura, a melhora, a superação e a satisfação do coparticipante.
A casa proporcionou acesso gratuito a serviços de cabeleireiro e curso de informática. Disponibilizam-se ainda oficinas
de violão, percussão, dança, origami, pintura em tecido, tricô, decoupage, Ikebana, entre outras.
Na área da saúde, a Casa ofereceu acesso a psicólogos, fonoaudiólogos, médicos e encaminhamento a atendimento
odontológico externo. No âmbito da educação, destacaram-se os projetos de alfabetização de idosos, do
desenvolvimento da leitura, da ampliação da biblioteca e a oficina da memória.
Voluntários e colaboradores são os verdadeiros Amigos Dedicados. Uma dedicação com amor ao próximo que justifica
o sucesso e o nome da Casa.
SUPERVISORA: SOLANGE PINHEIRO / INAMAR PESTANA TAVARES DOS REIS DE SOUZA | Rua São Francisco Xavier, 609
(fundos) - Maracanã - Rio de Janeiro / RJ - CEP: 20550-011 | Tel: (21) 2569-4769 | E-mail: upi.amigosdedicados@lfc.org.br
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Casa de Cirilo (Caçapava - SP)
“As crianças aparecem e o sol nasce. Sem as crianças o dia não tem luz”, expôs a supervisora Regina, sobre o mais
importante movimento da Casa de Cirilo, em 2012. O acolhimento, a convivência, o clima de amor e o exercício da
cidadania são objetivos da Unidade desde a sua criação. A finalidade é, portanto, promover famílias, idosos e, por extensão,
as comunidades carentes a que pertencem.
De todos os projetos bem sucedidos pela Unidade, vale ressaltar a atuação do coral das crianças no projeto Aeromóvel,
orquestrado pelo maestro instrutor da 12ª Brigada de Infantaria Leve. O coral se apresentou em shoppings, no Quartel
General da 6º Brigada de Infantaria Leve, cinema e na fábrica da Nestlé.
O passeio dos idosos à cidade de Aparecida (SP) e o passeio com crianças e adolescentes ao Parque do Itaim, em Taubaté
(SP), foram destaque no ano.
As parcerias da Casa também modificaram para melhor a realidade dos coparticipantes e contribuem para a alegria de
todos. O esporte, a música e a conscientização social deram o tom das atividades socioculturais.
SUPERVISORA: REGINA MARTA GOMES DE MELO | Rua Antonio dos Santos, 123 - Vila Santos
Caçapava / SP - CEP: 12280-032 | Tel: (12) 3653-2259 Fax: (12) 3653-2258 | E-mail: upi.cirilo@lfc.org.br

Casa de Elizeu Siqueira (Santo Aleixo [Magé] - RJ)
O ano na Casa de Elizeu Siqueira foi marcado por arte, cultura e literatura. Dentre as atividades culturais, destacaram-se o
passeio ao Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, a visita à Cidade da Criança e ao Planetário Santa Cruz, onde as crianças se
divertiram e aprenderam sobre hortas hidropônicas, tratamento de água e prevenção da dengue.
O esporte foi marcado pela participação dos atletas de Elizeu nos Campeonatos de Judô da LIJUERJ, com medalhas de
ouro, prata e bronze.
A parceria do Clubinho do Jacaré Poió com o Projeto Criança Esperança (Unesco / Rede Globo) propiciou a inauguração
da Sala de Leitura Mirindiba e a implementação do Clube de Mídia, cujos integrantes marcaram presença no Festival
Internacional de Curtas do Rio, no Cine Odeon
O Dia da Esperança – que marcou o início do Criança Esperança e a Festa Literária das UPP’s no Morro do Cantagalo (RJ)
ficarão na memória de todos. Para alegria das crianças e dos idosos, a Unidade ainda contou com uma bela festa de Natal
promovida pelos colaboradores da Capemisa Seguradora. A Casa de Elizeu Siqueira promoveu um ano de admiráveis
realizações.
SUPERVISORA: FERNANDA LOPES PEREIRA | Rua Malvino Ferreira de Andrade, 113 - Santo Aleixo
Magé / RJ - CEP: 25920-000 | Tel: (21) 2630-2412 Fax: (21) 2630-1196 | E-mail: upi.elizeusiqueira@lfc.org.br
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Casa de Francisco de Assis (Austin [Nova Iguaçu] - RJ)
Francisco de Assis teve um ano de superação frente às obras de estrutura da Casa. E funcionou. A Unidade participou do
Curso de Aproveitamento dos Alimentos, promovido pelo SESI.
A Unidade tem na Profissionalização a sua marca. Seu grande diferencial está na promoção das famílias e no sucesso dos
cursos de mecânica, artesanato, bijuterias, cabeleireiro e manicure. A Associação Clube Salutar também se fez presente,
patrocinando as oficinas de Elétrica Predial, Costura Básica e Industrial e Montagem e Manutenção de Computadores.
Outro destaque é a oficina de Desenvolvimento de Habilidades Domésticas – DHD, que recebeu equipamentos do Consulado
das Mulheres. A Unidade desenvolve o curso de Gestão de Empreendedorismo com vistas à criação de Associações e
Cooperativas.
O Dia das Mães foi marcado por muita alegria e autoestima com a presença de representantes do SESC, da Embeleze, do
Afro Reggae e da Academia de Dança de Acari. A Semana da Criança recheou de alegria o coração dos coparticipantes.
Uma semana atípica com a típica felicidade das crianças contou com a visita do circo Afro Reggae e do SESC na Unidade,
banho de piscina, passeio ao Zoológico e outras comemorações.
SUPERVISORA: REGINA LÚCIA FERREIRA MARCENAL | Travessa Carlos Sampaio, 16 - Três Fontes, Austin
Nova Iguaçu / RJ - CEP: 26043-060 | Tel: (21) 2763-1316 Fax: (21) 2763.-799 | E-mail: upi.franciscoassis@lfc.org.br

Casa de Francisco Lamego (Campos dos Goytacazes - RJ)
O Clubinho do Jacaré Poió de Francisco Lamego foi um grande referencial no processo de integração, de participação
social e de desenvolvimento de crianças e adolescentes, no ano de 2012.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, o Clubinho realizou uma caminhada ecológica e no centro da cidade. Os coparticipantes
distribuíram o “Calendário Verde” ressaltando a importância da preservação do meio ambiente. A Casa visitou a empresa
Águas do Paraíba.
Arte e cultura também foram destaques no ano: o Projeto Danç`Arte, a participação na IV Bienal do Livro, com visitação
de jovens e crianças, a Oficina do Meio Ambiente, a visita ao Apiário da Estação Experimental, o Projeto Laboratório de
Ideias, com duração de 10 meses, o “Arte da Dança”, primeiro espetáculo interno de dança da Casa, dentre muitos outros
movimentos, marcarm o ano de Francisco Lamego.
A Unidade ainda sediou o evento Atitude Infanto-juvenil do CMDCA, participou do Fórum Municipal dos Direitos do Idoso e
inseriu 10 coparticipantes no programa de aprendizagem da Caixa Econômica Federal.
SUPERVISORA: NEIVA CREMONEZI DE MIRANDA | Av. Francisco Lamego, 321 - Parque Vicente Gonçalves Dias
Campos dos Goytacazes / RJ CEP: 28080-000 | Tel: (22) 2722-2700 | Fax: (22) 2733- 4993 | E-mail: upi.franciscolamego@lfc.org.br
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Casa da Fraternidade (Três Corações - MG)
Conviver como irmãos. Esse é o espírito da Casa da Fraternidade que, em 2012, concretizou ações e projetos expressivos.
Na Semana Ecológica, destaca-se o passeio no Parque Municipal de Três Corações e o plantio de árvores no pátio da Casa.
Em parceria com a ABC Social, a Casa desenvolveu o programa Autonomia Cidadã, fortalecendo o Grupo de Geração de
Trabalho e Renda.
Dentre os diversos frutos dessa parceria, a Unidade destacou-se na Feira Internacional de Artesanato, em Belo Horizonte,
com seus belos artigos de banho e cozinha, potes customizados, as famosas centopeias de fuxico e com o bordado em
ponto cruz.
A Oficina do Pão/Pastel tem como principal produto o pão sírio e já conquistou clientela entre as lanchonetes da região.
No Dia de Ação Social, em parceria com a Universidade Vale do Rio Verde, a Unidade promoveu um grande mutirão, com
atendimento em diversas áreas da saúde: fisioterapia, farmácia, nutrição, odontologia e enfermagem. Esteve presente a
Astrobyte, uma escola profissionalizante para cabeleireiros. O curso de cosmetologia contou com módulos de limpeza de
pele e massagem relaxante. Um sucesso!
SUPERVISORA: LENITA IABRUDI | Rua Dr. José Garcia da Fonseca, 57 – Jardim Sta Teresa
Três Corações / MG - CEP: 37410-000 | Tel: (35) 3234-1123 | Fax: (35) 3234-1129 | E-mail: upi.fraternidade@lfc.org.br

Casa de Hercílio (Machado - MG)
A Casa de Hercílio teve um desempenho notável em 2012. As crianças da Fanfarra Mirim foram motivo de orgulho em toda
a cidade ao desfilar no Sete de Setembro.
O grupo da suplementação alimentar atendeu mães e coparticipantes de 18 a 35 anos, com o apoio de uma nutricionista
voluntária e ofereceu um curso de culinária. O Programa Saúde da Família realizou a campanha contra a verminose, com
instrução e vermífugação promovidas por médicos. Em parceria com a Secretaria de Saúde, a Casa ofereceu atendimento
odontológico.
O Projeto Preserve o Planeta mobilizou o voluntariado, que repassou material de reciclagem para a oficina de artesanato.
A Casa ainda contou com várias oficinas oferecidas por voluntários, dentre elas, as de corte e costura, fuxico, ponto cruz,
crochê e informática para crianças e adolescentes.
O Grupo Renascer, destaque na Festa de São Benedito, proporcionou aulas de música e educação física aos idosos.
O Natal de 2012 contou com a ativa participação da comunidade. Cada criança recebeu calçado, roupa e brinquedo, além
da doação de panetones. A iniciativa foi potencializada através do projeto “Apadrinhe Uma Criança”, que já conta 15 anos.
SUPERVISORA: LÚCIA CRISTINA DA SILVA | Alameda Donatilia Passos Swets, 62 - Santo Amaro
Machado/MG - CEP: 37750-000 | Tel: (35) 3295-6006 | Fax : (35) 3295-6151 | E-mail: upi.fraternidade@lfc.org.br
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Casa de Irmão Palminha (Governador Valadares - MG)
A Casa de Irmão Palminha foi um foco de ação e responsabilidade social em 2012. O programa de geração de renda teve
grande visibilidade. O curso de decoupage foi um sucesso de participação, encaminhando várias mães ao mercado de
trabalho. O curso de Cabeleireiro, Manicure e Maquiagem também teve grande destaque. Várias mães montaram seus
salões dentro de casa.
Os 54 idosos foram exemplo de assiduidade na Casa, principalmente nas aulas de Yoga. A quadrilha de festa julina
também contou com uma participação efetiva dos coparticipantes. Irmão Palminha foi uma referência quanto à Educação
Infantil. O reflexo da dedicação foi a enorme procura da comunidade local pelo atendimento. Em parceria com a prefeitura,
o projeto Jovem Aprendiz também se destacou.
A Semana da Criança contou com o Passeio no Trenzinho, fazendo um tour pela cidade. Em Xerimbabo, o passeio teve
visita ao Zoológico, ao parque e a áreas de reserva. Na visita à fábrica de sorvete, as crianças conheceram as etapas de
produção e ganharam brindes.
A festa de encerramento foi marcada pelo presépio vivo encenado pelos coparticipantes e teve direito à presença de Papai
e Mamãe Noel. Participaram crianças e adolescentes do JUVA - Jovens Unidos Vivenciando o Amor.
SUPERVISORA: MARIA MADALENA DE FREITAS PINHEIRO | Rua Fabiano de Cristo, 170 - S. Cristovão
Governador Valadares / MG - CEP: 34045-110 | Telefax: (33) 3275-5512 | E-mail: upi.irmaopalminha@lfc.org.br

Casa de Joaquim Garcia (Rio de Janeiro - RJ)
Um Lar de amor e acolhimento para futuros em gestação. Uma morada temporária, mas que norteia definitivamente a
vida de dezenas de crianças. Assim é a Casa de Joaquim Garcia. Resguardando vidas, desde a infância até a adolescência,
a Unidade desempenhou um 2012 de vitórias e superações.
Praticamente todos os finais de semana contaram com festas promovidas por voluntários. Cada criança comemorou
individualmente o seu aniversário, na sua respectiva data, com direito a tudo que uma família amorosa pode oferecer.
O Projeto Fazendo a Minha História trouxe mais de 200 livros para a Casa e promoveu o relacionamento das crianças
através da leitura. Através de voluntários, as crianças começaram a escrever os livros de suas próprias vidas, com fatos e
fotos. Foi uma iniciativa que alavancou a autoestima dos meninos.
O Projeto Família Acolhedora também foi um sucesso. Abriu-se a possibilidade de apadrinhar uma criança, sair com ela nos
finais de semana, acompanhá-la em seu desenvolvimento escolar.
A casa possui uma boa abertura para a comunidade. Duas vezes por semana as crianças de Joaquim Garcia frequentaram
a Vila Olímpica para praticarem judô, atletismo e natação.
SUPERVISORA: ELIZABETE F. DE MELLO MONTEIRO | Rua das Verbenas, 223 - Vila Valqueire
Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 21330-430 | Tel: (21) 3340-4087 | Fax: (21) 2453-4510 | E-mail: upi.joaquimgarcia@lfc.org.br
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Casa de Justina (Francisco Morato - SP)
Das inúmeras atividades de Justina destaca-se o Projeto Habitacional. O projeto reúne semanalmente representantes
das famílias inscritas na Casa. Famílias que moravam em área de risco participaram da ação e, em dezembro, duas delas
foram contempladas com duas das casas em fase de construção.
As outras duas casas serão finalizadas em 2013 pelos próprios coparticipantes da Unidade. O projeto conta com o apoio
da Sociedade de Estudo Espírita Irmã Catarina (SEEIC) e da Prefeitura de Francisco Morato, que doou os terrenos para a
construção das residências.
A Casa de Justina, através de colaboradores e voluntários, disponibilizou um espaço de beleza, onde jovens e adultos
participam de Oficinas de Manicure e Cabeleireiro. Esses cursos profissionalizam e incentivam o empreendedorismo dos
coparticipantes.
Vale destacar a atuação do Coral de Justina, na sua apresentação com o Maestro Laércio Diniz, da Orquestra Filarmônica
do Brasil, na Catedral da Sé, em São Paulo. O evento musical patrocinado pela Capemisa evidenciou um pouco da alma da
Casa, através das suas crianças.
SUPERVISORA: OLIVETE LOPES ALBUQUERQUE | Rua do Líbano, 469 - Chacara Campininha
Francisco Morato / SP - CEP: 07943-190 | Telefax: (11) 4488-3856 | E-mail: upi.justina@lfc.org.br

Casa de Marechal Mattos (Queimados - RJ)
Entre comemorações e muito trabalho, a Instituição de Longa Permanência de Idosos Marechal Mattos teve um grande ano.
Edmar Oliveira Freire, assistente social da Unidade, tomou posse como conselheiro do Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI), enquanto a supervisora Jurema Alves Girão empossou-se como suplente da instituição.
A Semana da Enfermagem foi comemorada na Unidade com a participação da diretoria de enfermagem do Hospital
Municipal de Belford Roxo. O evento contou com palestras sobre saúde e técnicas de melhoria no atendimento aos idosos.
Na Semana da nutrição houve a participação das nutricionistas da Sede, Andressa Leal e Eliane Tovar.
Marechal Mattos recebeu do CMDDPI o diploma de Agradecimento ao Amigo do Idoso, pela notória participação e
influência nas tomadas de decisões em favor das pessoas que integram a 3ª idade.
O passeio ao sítio Tucano, em Tinguá, no município de Nova Iguaçu, foi inesquecível. Os idosos aproveitaram ao máximo:
tomaram banho de piscina, de rio, e passearam por todo local. Em novembro foi realizado semanalmente o projeto Cinema
em Casa. Sucesso! Ao final, os idosos foram ao cinema para assistir o filme de Luiz Gonzaga. Foi um dia inesquecível, com
direito a passeio e lanche no shopping de Nova Iguaçu.
SUPERVISORAS: JUREMA ALVES GIRÃO E NADYR PEREIRA | Rua Jaime Rolemberg de Lima, 1020
Queimados / RJ - CEP: 26377-380 | Tel.: (21) 2665-5996 / 2665-2120 | E-mail: upi.marechalmattos@lfc.org.br
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Casa de Mãe Marocas (Duque de Caxias - RJ)
A Casa de Mãe Marocas teve uma intensa atividade em 2012. O Coral da Unidade se apresentou na Feira Pedagógica do
Colégio Estadual Bélgica, na Lona Cultural de Guadalupe, no Concerto de Natal Capemisa, realizado na Igreja da Candelária
e na abertura da III Copa de Judô CAPEMISA, realizada na Vila Olímpica do Mato Alto.
A TV XUXA contagiou de muita alegria crianças, adolescentes e colaboradores da Casa durante a gravação do Especial Dia
das Crianças, que aconteceu na Unidade. A visita de crianças do DCCE à Matriz da CAPEMISA também teve um destaque
especial. A Casa promoveu seu Encontro Cultural, com a participação de coparticipantes, de pais e de moradores das
comunidades próximas.
A Unidade recebeu a visita de vereadores do Japão com o intuito de conhecer o trabalho que o Lar Fabiano desenvolve. Em
consequência, uma parceria com a Prefeitura de Saitama propiciou o intercâmbio de educadores e quatro colaboradores
do Lar visitaram o Japão. Mãe Marocas realizou um Festival Cultural para prestigiar a visita da equipe dos Japoneses e
contou com a participação da Casa de Francisco Lamego, que apresentou o Maculelê.
Marcante também foi a realização da solenidade da mudança de faixa dos atletas da Turma Equipe de Judô e a
participação dos seus atletas nas competições realizadas pela Liga de Judô do Estado do Rio de Janeiro.
SUPERVISORA: AVANI MAGALHÃES GONÇALVES | R. Pedro Toledo,792 lote76 - Vila Actura - Campos Elíseos
Duque de Caxias / RJ - CEP: 25225-210 | Tel.: (21) 2676-8968 / (21) 2676-3418 | Fax: (21) 3656-9518| E-mail: upi.maemarocas@lfc.org.br

Casa de Mustafá (Colatina - ES)
Com a concepção de que o trabalho dignifica o homem, mas a profissionalização faz romper seus limites, a Casa de
Mustafá apresentou em 2012 grandes conquistas. Com um novo layout da sala de curso de costura industrial e com a
implantação do curso de corte e costura, todos os aprendizes da Casa entraram para o mercado de trabalho.
Mustafá ainda Implantou a Oficina de Silkscreen, através de recursos da parceria com a Vale e foi um dos finalistas do
Prêmio Reconhecer, na área de profissionalização da Fundação Vale do Rio Doce.
A implantação do grupo operativo da ABC Social, com 10 mães participantes, também merece destaque. O trabalho
realizado é fruto de uma ação conjunta de todos os colaboradores da área profissionalizante, assim como de toda a
Unidade, que lutou bravamente para a concretização destes projetos. Este esforço já resultou em 2.000 embalagens
silcadas e costuradas que foram para a Feira Internacional do Artesanato em Belo Horizonte, além de inúmeros brindes e
produtos personalizados, feitos com responsabilidade, alegria, comprometimento e dignidade.
Assim é a Casa de Mustafá. Uma Unidade do Lar Fabiano de Cristo sempre pronta a começar uma nova história com seus
coparticipantes. Sempre pronta para fecundar sonhos e realizar vidas.
SUPERVISORA: ADRIANE ELISA C.MENDES | Rodovia do Café - KM 06 - Carlos Germano Nauman
Colatina / ES - CEP: 29705-200 | Telefone: (27) 3721-2131 | Telefax: (27) 3721-2173 | E-mail: upi.mustafa@lfc.org.br
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Casa Recanto do Caminho (Juiz de Fora - MG)
Mais do que oferecer acolhimento, em 2012, o Recanto do Caminho promoveu a integração entre crianças, famílias, idosos
e comunidade. Um dos sucessos da Casa foi a Oficina de Chocolate para mães coparticipantes. Nela foram confeccionados
lindos ovos de páscoa para todas as crianças da Unidade.
A homenagem do dia das mães teve um tom diferente. As mães dos coparticipantes foram convocadas para uma reunião
geral e ao chegarem na Casa foram surpreendidas com uma grande comemoração, com direito a apresentação musical
das crianças. Um momento emocionante, de muita alegria.
O trabalho de prevenção e tratamento dental ficou por conta da parceria com a Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal de Juiz de Fora.
Outras atividades que merecem destaque foram: a Caminhada do Dia da Mulher, as Oficinas de Dança, Dramatização e
Informática, o Coral, o Clubinho do Jacaré Poió, o Grupo Consciência Ecológica, de idosos, e a Oficina de Linguagem, com o
Jornal falado “A Voz do Recanto”. A tão esperada Semana da Criança, assim como a Festa de Natal, apoiada pela Capemisa
de Juiz de Fora, foram confraternizações inesquecíveis.
SUPERVISORA: REGINA CÉLIA PAULA | Av. Pedro Afonso Pinheiro, 465 - Santa Efigênia
Juiz de Fora / MG - CEP: 36032-280 | Telefone: (32) 3237-5181 | Fax: (32) 3241-7676 | E-mail: upi.recantocaminho@lfc.org.br

Casa de Renato (Nova Iguaçu - RJ)
Autossuperação e conquistas marcaram a Casa de Renato em 2012. O curso de Cuidador de Idosos, realizado aos sábados,
na Casa de Francisco de Assis, foi um destaque e contou com a participação de colaboradores e coparticipantes de Renato.
O curso musical, que ofereceu aulas de violão, teclado e flauta doce, foi um sucesso. O curso contou com professores
voluntários. Os alunos fizeram apresentações nas festividades da própria Unidade, na Casa de Marechal Matos e na
comunidade.
O reconhecimento do trabalho social pelo Conselho Tutelar e pelo Juizado de Menores de Nova Iguaçu foi uma conquista
da Casa. Na região, existe uma expressiva procura por serviços de creche. A Unidade se coloca como um foco de
esperança e acolhimento, promovendo assistência integral à família dentro de um perímetro que envolve mais de uma
dezena de pequenos e pobres bairros na comunidade.
A Casa de Renato oferece ainda acompanhamento médico domiciliar a idosos, com médico voluntário, provendo
medicamentos, consultas ou mesmo cirurgias.
Seja com reformas, ampliações ou construções de moradias para coparticipantes, Renato valoriza a cidadania, promove a
autoestima da família, primando pela reestruturação familiar, com vistas à promoção integral.
SUPERVISOR: JOSÉ MACIEL THOMAZ | Av. dos Inconfidentes, 1.105 - Austin
Nova Iguaçu / RJ - CEP: 26325-390 | Telefax: (21) 2763-1021 | E-mail: upi.renato@lfc.org.br
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Casa de Valentina Figueiredo (Rio de Janeiro - RJ)
Mirando no futuro a Casa de Valentina Figueiredo se destacou em 2012 pela sua atuação na área da profissionalização.
Conceituado como um verdadeiro centro de aprendizagem, a Unidade é uma referência no Projeto Jovem Aprendiz. Em parceria
com o Banco do Brasil e com o CIAL (Comércio e Indústria de Alimentos Ltda.), Valentina Figueiredo é um polo de profissionalizar.
O projeto conta com disciplinas de Práticas Bancárias, Cidadania, Português, Matemática, Habilidades Sociais Informática e
Educação do Ser Integral. com duração de dois anos para cada inscrito. As aulas são ministradas por colaboradores do Lar
Fabiano.
No esporte, os jovens e os adolescentes do Judô foram a grande atração. A equipe participou de competições dentro e fora do
Rio de Janeiro.
O Coral de Valentina Figueiredo se superou em 2012. Foram inúmeras apresentações, com destaque para a performance na
Igreja da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro, no Concerto de Natal Capemisa. O Coral ainda interagiu com outras Unidades
do Lar e se apresentou na Lona de Guadalupe em parceria com Escola Municipal Bélgica.
A comemoração do dia das mães foi extremamente significativa. Uma celebração que integrou pais, filhos e colaboradores da
Casa de Valentina Figueiredo.
SUPERVISORA: IDENILZA SOLANGE | Av. Duque Caxias, 101 - Deodoro
Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 21615-220 | Tel: (21) 2457-4358 | Telefax: (21) 2457-4843 | E-mail: upi.valentina@lfc.org.br

Polo Julio Forain (Belford Roxo - RJ)
Em 2012 o Polo Julio Forain fez a diferença na sua comunidade. O Projeto Brasil Alfabetizado, em parceria com a Prefeitura,
atendeu, ao mesmo tempo, três gerações: jovens de até 15 anos, mães e idosos. Depois do processo de alfabetização, os
inscritos recebem um certificado de alfabetização do Ministério da Educação e são encaminhados para escolas da rede
pública.
Para os idosos, o destaque vai para o curso de informática, que visou a inclusão digital. Estimulou-se o acesso a serviços
básicos como o domínio seguro do caixa eletrônico, nos bancos, e acesso remoto a contas bancárias via Internet. O
DCCE também teve grande participação nos cursos de informática oferecidos pela CDI. Todos os concluintes receberam
certificados.
O Programa de Suplementação Alimentar também foi um ponto alto de Julio Forain. Na ação, todas as crianças são
pesadas mensalmente e as que estão abaixo da linha de tolerância recebem alimentação diferenciada.
Julio Forain é como uma uma fonte de luz em uma localidade que, apesar das dificuldades, consegue construir uma
realidade melhor.
SUPERVISORA: AVANI MAGALHÃES GONÇALVES | Rua Lucinda Evangelista Coelho da Silva (Antiga Tamoio), 47 - Heliopolis
Belford Roxo / RJ - CEP: 26140-020 | Telefax: (21) 2762-8792
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68

Relatório Anual 2012

Casa de Abigail (Brasília - DF)
Um ano de muito trabalho e inúmeras realizações. Dentro do projeto da Educação do Ser Integral, a Casa de Abigail
trabalhou conceitos fundamentais, como a identidade, a autonomia, o patriotismo, o combate ao preconceito e o respeito
ao idoso.
No projeto “Festa Julina”, os coparticipantes mergulharam no rico universo dos costumes nordestinos. A linguagem,
gestora do pensamento e da abstração, foi trabalhada através da arte da contação de histórias e da prática de produção
coletiva de textos. Na Feira de Ciências e Cultura foram trabalhadas as diversidades culturais e seu caráter transformador.
No projeto Folclore, os coparticipantes trabalharam desde histórias da turma do Jacaré Poió até a literatura de Monteiro
Lobato. A equipe da Casa participou da Semana da Educação Infantil, realizada pela Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal.
Outro destaque foi o Apoio Nutricional e a Suplementação alimentar levadas a 36 crianças.
A Casa de Abigail também abraçou o projeto “Eu sou um grão e mereço ser cultivado”, realizando reuniões, organizando
grupos sociais e promovendo cursos e palestras.
SUPERVISORA: ILNAH FERREIRA GUIMARÃES | QNM 29, Módulo E - Ceilândia Sul
Brasília / DF CEP: 72215-290 | Tel: (61) 3371-3726 | Telefax: (61) 3581-8124 | E-mail: upi.abigail@lfc.org.br

Casa de Lívia (Planaltina - DF)
A Casa de Lívia destacou ações exemplares em 2012. O Projeto Educação Ambiental tratou da questão da coleta inteligente
e seletiva de lixo. Na cozinha da Casa, as cascas dos vegetais viraram compostagem para a horta, que produz todas as
verduras consumidas na Unidade. As crianças apresentaram seus projetos a representantes do Instituto Brasil Ambiental e
professores da Universidade de Brasília.
Na parceria com o Instituto Sabin destacam-se as oficinas de beleza e de arranjo de cabelo. Os cursos de maquiagem,
cabeleireiro, massagem, depilação e manicure foram patrocinados pelo Instituto e aconteceram no salão de beleza da
própria Unidade. O Dia da Saúde, também oferecido pela Sabin, contou com vacinação contra gripe para crianças e
colaboradores da Casa.
O Instituto Pioneer proporcionou a Festa de Natal e a Festa das Crianças de Lívia. Uma festa inesquecível, principalmente
para as crianças. Dos ônibus para passeio ao patrocínio em compras, a Pioneer foi uma importante parceira da Casa em
2012.
A ida ao Circo Tihany, oferecida pelo Ministério Público, em Brasília, encantou crianças e professores.
SUPERVISORA: ANTONIA F. SOUZA FERREIRA | Estrada Vale do Amanhecer, S/N (Às margens do Córrego do Atoleiro)
Planaltina / DF - CEP: 73370-100 | Tel: (61) 3489-1344 | Fax: (61) 3489-1345 | E-mail: upi.livia@lfc.org.br
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Casa de Professor Pastorino (Goiânia - GO)
A Casa de Professor Pastorino teve um ano marcante. O convênio com a Fundação Pró-Cerrado proporcionou a melhoria
na vida de mais de 300 jovens. A Fundação, que utiliza o espaço da Unidade, prioriza os jovens do Lar Fabiano de Cristo.
Uma de suas funções é contratar jovens e encaminhá-los para empresas, no projeto Jovem Aprendiz.
A Casa de Professor Pastorino ultrapassa barreiras da difícil realidade da comunidade em que se localiza. Aos 14 anos, os
coparticipantes têm acesso a oficinas de Informática e ao curso de Montagem e Manutenção de Computadores. Atraídos
pela tecnologia e pela busca por um diferencial no mercado de trabalho, os jovens começam prestando serviços à própria
Unidade e, mais tarde, são direcionados a projetos ou mesmo ao mercado de trabalho.
Outro destaque de 2012 foi o Projeto Copa CELFA. A Casa de Professor Pastorino, juntamente com o Centro de Educação
Comunitária de Meninas e Meninos, realizou o primeiro campeonato esportivo entre as duas instituições. O projeto teve por
objetivos incentivar a luta por um futuro melhor, mostrando novas perspectivas de vida, desenvolver o espírito esportivo e
o trabalho coletivo, oferecendo integração entre as instituições, incentivada pela prática do esporte.
SUPERVISORA: DENAIR MOREIRA CARVALHO | Rua 42, Quadra 22, 375 - Setor Santos Dumont
Goiânia /GO - CEP: 74463-770 | Telefax: (62) 3297-1412 | E-mail: upi.profpastorino@lfc.org.br

Casa de Vovó Aida (São Gabriel do Oeste - MS)
2012 foi um ano de dupla comemoração para a Casa de Vovó Aída: 10 anos da Unidade e 20 anos da Escola Fabiano
de Cristo. A festa de aniversário foi marcada pela presença de convidados do Lar Fabiano e da Capemisa Social. Os
coparticipantes prepararam apresentações envolvendo música e teatro, abordando a história e Obra de Fabiano de Cristo.
A iniciação profissional contou com as oficinas de confecção de pulseiras, mosaico, manicure e pedicure, iniciante de
cabeleireiro e informática. O destaque vai para a Oficina de Ballet, em parceria com a FUNGAB - Fundação de Cultura de
São Gabriel do Oeste.
Em termos de educação social, a Casa contou com uma palestra com a temática “Abuso e Violência Sexual”, oferecida a
crianças e adolescentes, com linguagem e material adequados. O Projeto Alimentação Saudável foi um dos destaques no
trabalho de conscientização sobre a saúde.
Além do aniversário da Casa, Vovó Aída participou da Festa do Município de São Gabriel do Oeste, no Centro de Eventos
Felipe Grimm.
O Dia das mães foi marcado pela apresentação das crianças com a coreografia “Mamãe eu te amo” e com a peça “Jardim
da Mamãe”. Para encerrar o ano, o Natal foi comemorado com a peça “Jesus Nasceu!” e com a coreografia “Natal de
Verdade”.
COORDENADORA: RITA LÚCIA G. HONÓRIO GUTTIERREZ | Rua Papagaio, 632 - Jd. Gramado
São Gabriel do Oeste / MS - CEP: 79490-000 | Tel: (67) 3295-4563| Telefax: (67) 3295-1930 | E-mail: upi.vovoaida@lfc.org.br
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Polo Julio Forain
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Casa de Elizeu Siqueira
Casa de André Luiz
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parte VII

FABIANINHO
E “UM GRÃO”
Todos podem participar!
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A SUA PARTE
NA COLHEITA
O Lar Fabiano de Cristo lançou em 2012 seu programa de Associados
Contribuintes: o projeto UM GRãO.
Direcionado para pessoas físicas e jurídicas interessadas em contribuir
financeiramente com a Obra, este importante canal para captação de
recursos para o Lar Fabiano é um esforço para a ampliação do campo
de atuação frente a um universo de 16 milhões de brasileiros vivendo na
extrema pobreza.
Acesse o site www.umgrao.com.br e conheça o mascote Fabianinho, os
projetos desenvolvidos nas Unidades do Lar Fabiano de Cristo e o projeto
UM GRÃO.
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Casa de Eugênia
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Casa de Mãe Marocas
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parte VIII

DESTAQUES
2012
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Projeto de
Cooperação
Técnica em
Educação

(NGO-JICA Japan Desk )
Parceria entre o Lar Fabiano de Cristo (através da Casa de Mãe Marocas), a JICA
e a Prefeitura de Saitama, no Japão é uma parceria de sucesso viabilizada pela
Assessoria de Recursos Especiais da Capemisa Social através do Sr. Assaruhy
Franco de Moraes.
A JICA é o órgão do Governo Japonês responsável pela implementação da
Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA), que apoia o crescimento e a
estabilidade socioeconômica dos países em desenvolvimento, com o objetivo de
contribuir para a paz e para o desenvolvimento da sociedade internacional.
NGO-JICA Japan Desk é um programa da JICA para promover a participação do
povo japonês na cooperação internacional para o desenvolvimento dos países
emergentes.
A Província de Saitama, através de seu Conselho de Educação, patrocina,
viabiliza, desenvolve em conjunto e monitora o projeto.

78

Relatório Anual 2012

O projeto é considerado como um PROJETO PILOTO, com duração prevista para três anos, iniciado
em abril de 2012, para desenvolver a capacidade das crianças de interagir em grupos, com o
espírito de colaboração, e facilitar a comunicação por intermédio da melhoria de expressão
através da arte, do uso da informática educativa e do resgate de tradições culturais.
O projeto alia valores culturais à tecnologia como modo de inclusão social. A Informática
educativa, as funções básicas do computador e dos programas e os métodos de ensino no
programa Power Point são instrumentos para a inclusão.
A visão é de que as crianças das Unidades do Lar Fabiano de Cristo alcancem sua independência
social.
O intercâmbio anual entre os educadores é condição para o desenvolvimento do projeto e a
equipe da Casa de Mãe Marocas viajou ao Japão neste ano para treinamentos específicos
e trocas pedagógicas. Equipes da Prefeitura de Saitama também nos visitaram e ficaram
emocionados com a Turma do Jacaré Poió e com a apresentação de danças folclóricas, pela Casa
de Francisco Lamego.

Casa de Mãe Marocas
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Projeto
Fazendo
Minha História
O ponto central do “Fazendo Minha História” são os encontros semanais entre a criança ou o adolescente
acolhido e seu educador. Os encontros duram uma hora e acontecem por um ano. Neles, além da leitura
dos livros, são realizadas atividades lúdicas com desenhos, fotografias, colagens, pinturas, entre outras,
que comporão o álbum de sua história de vida. O espaço aberto pelo adulto é um convite à expressão,
ao contato com seus medos e com seus desejos. É uma oportunidade de a criança se perceber como
protagonista de sua história.
A equipe da Casa de Joaquim Garcia, no Rio de Janeiro, desenvolveu o projeto e foi convidada a
apresentá-lo no Curso de Pedagogia Social da Universidade Federal Fluminense.
Objetivos principais:
Oferecer condições para que as crianças e os adolescentes se apropriem, compreendam e registrem
suas próprias histórias;
Oferecer condições para que o potencial de relacionamento das crianças e dos adolescentes seja
desenvolvido por meio de vínculos de respeito, cuidado e confiança com os educadores;
Discutir e refletir com os Abrigos os desafios de lidar com as histórias de vida das crianças e dos
adolescentes a eles confiados.
Em 2012, 30 crianças e adolescentes participaram do projeto, além de 10 profissionais e 2 voluntários.
Este projeto é fruto da parceria do Lar Fabiano de Cristo com o Instituto Fazendo História
(www.fazendohistoria.org.br).
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PROCESSO
DE
NUTRIÇÃO
O Processo de Nutrição define os
procedimentos para o planejamento, a
organização, o funcionamento da Unidade
de Alimentação e Nutrição (UAN) e para
o Acompanhamento Nutricional dos
coparticipantes, propiciando a melhoria
da qualidade de vida. A manutenção
e recuperação do estado nutricional
adequado, com redução de riscos
nutricionais, constituiu-se um dos critérios
essenciais para a promoção social de
famílias e idosos.
A alimentação saudável, equilibrada e
adequada às necessidades nutricionais,
produzida dentro do contexto de segurança
alimentar e nutricional é aplicada em todas
as Unidades do Lar Fabiano de Cristo.
Os procedimentos foram estabelecidos em
consonância com a Política Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional e com
as recomendações sanitárias da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.
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História de
Sucesso
Leidane Sampaio Pereira
E era a própria cozinha – contava a
Assistente Jurídico – o único quarto
que compunha aquela pequena casa
de telha, em 1995.
Em Carlos Sampaio, ainda bem
distante do centro de Austin, região
da periferia do município de Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio
de Janeiro, pai, mãe, três meninos e
uma garotinha partilhavam daquela
habitação.
Para poder trabalhar, os pais
precisariam de algum lugar confiável
que cuidasse das crianças durante
o dia e, principalmente, fornecesse
alguma alimentação. A mãe, dona
Raimunda, descobriu, perto dali, um
lugar para deixar as crianças, dentre
elas, nossa personagem, a pequena
Leidane, então com 5 anos, e seu
irmão Israel, com 6.
Esperança. Polo da Esperança. Para a
família, esse o nome do Lar Fabiano
em Austin. Muito antes do “Cheque
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Cidadão” e do “Bolsa Família”, o lugar
que mudaria as suas vidas, além
de não cobrar pela permanência,
oferecia alimentação e cesta básica
à família. “Naquela época, as coisas
mais marcantes foram a alimentação,
porque a gente passava muita fome,
o descanso depois do almoço e o
momento da prece”, lembra Leidane.
Mas o Lar tinha por meta muito mais
do que servir de creche à família
Sampaio Pereira, que assinou o
seu Plano de Qualidade de Vida em
Esperança.
Como herança do Polo Esperança,
os Sampaio Pereira aprenderam a
cultivar uma horta no quintal de sua
casa. “No Polo havia hortas. Minha mãe
aprendeu a cultivar em Esperança”.
E continua: “De manhã não era café
que a gente tomava. Eu ia ao quintal
e pegava cidreira para fazer chá. Era
o que a gente tinha. Também comia
muito jiló, que era o que minha mãe
plantava lá em casa. Passei minha
infância com esses hábitos”.

Dos 5 aos 10 anos a pequena Leidane
e seu irmão, Israel, ficaram no Polo,
até que o trabalho fosse transferido
para a Casa de Francisco de Assis,
também em Austin. Nesse período,
dona Raimunda começou a fazer
parte do Grupo de Geração de
Renda, aprendendo técnicas de corte
e costura. Marcos Aurélio, seu pai,
iniciou-se no curso de elétrica, depois
no de mecânica. Leidane iniciou o
curso de artesanato e Israel, o de
marcenaria. Seus dois irmãos mais
novos, Rafael e Samuel, tornavam-se
coparticipantes de Francisco de Assis.
A família foi, então, desligada do Lar
Fabiano por alcançar os objetivos
propostos no Plano de Qualidade
de Vida. Até hoje, Dona Raimunda
é costureira. Seu Marcos Aurélio
é mecânico. Seu irmão, Israel,
marceneiro. Desde então a jovem
Leidane começou a trabalhar com
customização artesanal de calçados,
mas não se desvinculou do Lar
Fabiano. No final da adolescência e
início da juventude inscreveu-se e
participou do Projeto Jovem Aprendiz
e foi trabalhar no Banco do Brasil.

“Depois do
‘Jovem Aprendiz’
foi só vitória!”
Sobre o salário que ganhava no
Projeto, Leidane lembra dos conselhos
que recebia da assistente social, Elizete
Santos: “Esse dinheiro é para você

investir em você. Não é para comprar
celular! O conhecimento é algo que
ninguém pode tirar de você. Dediquese ao máximo!”. O Jovem Aprendiz
ainda ofereceu cursos de português,
administração e informática. Decisivos
para o futuro da jovem.
Já no Banco do Brasil, Leidane teve
uma orientadora, Fátima Costa, a
quem se refere carinhosamente por
“madrinha”. “Ela me via como uma
filha. Até hoje ela se preocupa, tem
cuidado comigo”, emociona-se a moça.
Dentre toda atenção e carinho, uma
das iniciativas mais importantes de
Fátima foi indicar a “afilhada” para um
curso de teatro. Leidane participou
do grupo de teatro e dança ‘Nós do
Morro’ e explica: “para quem acha que
isso não ajuda, ajuda muito. Eu perdi o
medo. Sempre me achei feia. No ‘Nós
do Morro’ eu descobri a minha beleza.
Fez toda a diferença para minha auto
confiança”.
Ao terminar o Projeto, no Banco do
Brasil, Leidane foi convidada para
trabalhar no Lar Fabiano. Apaixonouse pelo Direito e com o auxílioeducação do Lar Fabiano de Cristo,
em 2011, entrou para a Faculdade São
José, em Realengo, subúrbio da cidade
do Rio de Janeiro.
A luta e a determinação fizeram com
que a então colaboradora seguisse
em frente na sua rotina: pegava seu
ônibus às 5 horas da manhã, para
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chegar às 8 na Sede do Lar. Depois do
expediente, às 17 horas, seguia para
Realengo, onde sua aula começava às
19. Saía às 22:30 e chegava em Austin
em torno de 23:30 horas, onde seu
irmão, Israel, a esperava de bicicleta
para levá-la de volta para a sua casa,
em Carlos Sampaio, onde chegava
em torno de 1 hora da manhã. Israel
pegava seu ônibus para o trabalho
às 4 horas da manhã e Leidane, às 5,
diariamente.
A garotinha que entrou como
coparticipante no Polo da Esperança
hoje é Assistente Jurídico na Sede
do Lar Fabiano. É uma das melhores
referências externas que temos em
bom atendimento e competência
dentro da Sede, por parte das
Unidades do Lar. Está em vias de se
formar em direito pela Universidade
Gama Filho, para onde se transferiu,
e será uma das mais belas e
promissoras advogadas do Rio de
Janeiro. “Faço questão, depois de me
formar, de visitar todas as Unidades do
Lar e multiplicar a minha experiência
de vida”, promete Leidane.
Daquela menina incerta, introspectiva
e desconfiada a essa mulher forte e
vitoriosa permaneceram o sorriso, os
sonhos, a vontade de viver, o gosto
pelo chá de cidreira e pelo jiló e, acima
de tudo, a semente bem plantada da
Esperança, sua primeira Casa no Lar
Fabiano.
Sede Administrativa
do Lar Fabiano de Cristo

Voluntário,
a mão de
obra do
amor
Zita, um coração de entusiasmo e dedicação
Trinta e dois anos. Esse é o tempo
de serviço voluntário no Lar Fabiano
de Cristo da Professora Zita Flora,
a idealizadora da Educação do Ser
Integral, um dos pilares da Educação
Transformadora do Lar Fabiano de
Cristo. Tia Zita, como é carinhosamente
conhecida, é um exemplo de carinho,
de comprometimento e de dedicação à
educação. “Sempre valorizei o trabalho
para a educação da infância”, comenta
a professora.
Zita conheceu Jaime Rolemberg na sua
juventude, muito antes do nascimento
do Lar Fabiano. Enquanto ela integrava
a Mocidade do Centro Espírita Bezerra
de Menezes e já se dedicava ao
trabalho voluntário da Evangelização
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Infantil, Jaime fazia conferências sobre
a educação espírita no mesmo Centro,
no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro.
Dessa convivência nasceu a sintonia
para um trabalho grandioso que se
estabeleceria no Lar Fabiano.
Em 1968, como voluntária no Lar
Fabiano, Zita foi convidada para
organizar a desenvolver o primeiro
Curso de Preparação de Professores
de Jardim de Infância. Só deixou
de participar da formação dos
profissionais de educação quando
o Lar constituiu o departamento
educacional, que se responsabilizou
pela capacitação dos professores.
Em 1972 iniciou-se o Departamento
de Orientação Religiosa (DEORE) aos

cuidados da professora Adelaide
Salgado Rodrigues. Zita colaborava
periodicamente na confecção dos
materiais de evangelização até
1983, quando se tornou adjunta na
Gerência Assistencial no Lar Fabiano.
Em novembro, assumiu a gerência
assistencial, onde ficou até julho de
1995, quando se aposentou.
Poderia ser o encerramento de uma
vida de atenção ao trabalho de
transformação pela educação. Mas
não foi. Logo depois de se aposentar,
em 1995, Zita Flora retomou o trabalho
voluntário no próprio Lar Fabiano.
A professora passou a coordenar a
2ª faixa de atendimento, sem deixar
de dar continuidade à orientação de
Educação à qual sempre se dispôs.
Concomitantemente, participou como
vice-presidente da CAVADI (Casa do
Velho Assistencial Divulgadora).
Em 1999 o trabalho da Professora
Zita deu origem à Educação do Ser
Integral. A ESI compreende que o ser
humano é um ser holístico e precisa
ser trabalhado concomitantemente em
todos os seus níveis de realidade. Nela
são trabalhados valores humanos que
abrangem a esfera da reflexão, das
emoções da criatividade. Em suma, é
uma forma que trabalha todos os níveis
do ser humano de forma coerente.
Exemplo de seriedade, moral e
determinação, Tia Zita explica que “o
voluntário precisa ter algo dentro dele
que o impulsione a fazer o trabalho. A
capacitação, a gente pode fazer, mas

o voluntariado é algo relacionado com
entusiasmo, com a alegria íntima de
servir”.
No Lar Fabiano, Zita é voluntária
desde 1968! Vale ressaltar a sua
preciosa participação nos encontros
de supervisores, desde a década
de 70, ministrando palestras sobre
Educação no Lar Fabiano. Ainda
hoje desempenha com maestria o
seu ímpar trabalho voluntário. Além
de ocupar a vice-presidência do Lar
Pedro Richard há 4 anos, é a gestora
da Educação do Ser Integral no Lar
Fabiano de Cristo.
“Eu tenho muito entusiasmo pelo
trabalho do Lar Fabiano. Quando
eu vejo as coisas acontecendo lá na
ponta, como o Encontro de Jovens, no
Nordeste, ai meu Deus!”. Zita conclui:
“trabalho voluntário é trabalho útil,
feito com entusiasmo. Se perder o
entusiasmo, deixa de ser voluntário”.
O Lar Fabiano de Cristo se orgulha de
ter em sua história uma pessoa como a
Professora Zita Flora. Uma força motriz
de dedicação e entusiasmo, regada a
competência e comprometimento que
sintetiza muito dos objetivos de amor e
transformação da Obra de Fabiano.

Sede Administrativa do Lar Fabiano de Cristo
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Casa de André Luiz
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parte IX

A OBRA DE
FABIANO
Preparar um homem melhor
para um mundo mais feliz
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A OBRA DE
FABIANO
A Obra de Fabiano foi construída gradativamente, de forma a viabilizar a
filantropia iniciada com a fundação do Lar Fabiano de Cristo.
Hoje é vinculada à CAPEMISA SOCIAL (acionista majoritária) e à
ASSOCIAÇÃO CLUBE SALUTAR. A Obra é composta por dois grupos
distintos: o grupo que arrecada recursos e o grupo que distribui os
recursos para a assistência social e o fomento à cultura.

CAPEMISA SOCIAL
ASSOCIAÇÃO CLUBE SALUTAR

Mãos que distribuem
LAR FABIANO DE CRISTO
- 55 casas
PARCEIROS
– 142 instituições

Mãos que arrecadam
CAPEMISA SEGURADORA
SALUTAR SEG. SAUDE
CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO

Outras Ações
ABC SOCIAL | FAZER
FUCAP | REDE SOCIAL DO BEM
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Mãos que arrecadam
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - é uma sociedade para fins econômicos que tem por razão de
existência a arrecadação de recursos para a manutenção da Obra de Fabiano, sendo sua principal arrecadadora.
SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S.A. - surgiu da preocupação de garantir a saúde e o bem-estar dos funcionários e
segurados do Grupo Capemisa, empresa a qual pertence.
CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO - oferece soluções completas nos ramos de Vida, Previdência e Capitalização.

Mãos que distribuem
CAPEMISA SOCIAL - executa ações de assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro para as
instituições parceiras, contribuindo para que as mesmas possam compor a rede socioassistencial privada do
território de que fazem parte e ainda promover o acesso de pessoas e famílias aos direitos sociais básicos.
ASSOCIAÇÃO CLUBE SALUTAR - patrocina cursos de formação profissional no Lar Fabiano de Cristo com recursos
obtidos através das mensalidades de seus associados e apoia diversas manifestações culturais e artísticas.

Outras Ações
ABC SOCIAL - Arte Brasil Cooperação Social, atua como aceleradora da promoção humana através da inclusão
produtiva e do estímulo ao empoderamento social a famílias do Lar Fabiano de Cristo, assessorando cinco núcleos de
produção de artesanato e confecção de brindes corporativos. Todo o recurso obtido com a venda dos produtos vai
para os artesãos coparticipantes.
FAZER - é uma empresa geradora de inclusão financeira, financiadora de pequenos empreendimentos através
do microcrédito para a compra de materiais e equipamentos para pequenos negócios, em parceria com a Caixa
Econômica Federal. Incialmente exclusiva para o coparticipante oriundo dos grupos de Geração de Trabalho e Renda
do Lar Fabiano de Cristo, em 2012 a FAZER teve seu universo ampliado para qualquer micro empreendedor. A FAZER
também administra o Cartão OBEM, ferramenta de captação de recursos para a filantropia.
FUCAP - previdência privada complementar fechada para o bem estar social de seus participantes, os colaboradores
da Obra de Fabiano.
REDE SOCIAL DO BEM - desdobramento do Clube de Arte criado pelo Lar Fabiano de Cristo, a Rede Social do
Bem é uma nova organização cujo foco é a divulgação filosófico-ideológica através da arte e o apoio financeiro
complementar, sob a forma de brindes, para obras assistenciais vinculadas à Rede de Amparo, no Brasil e no exterior.
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Casa de Rodolfo Aureliano
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O Lar Fabiano de Cristo, em obediência à legislação específica e ao seu Estatuto, no tocante à prestação de
contas e publicidade das suas operações, apresenta suas demonstrações contábeis referentes aos exercícios
financeiro e fiscal do ano de 2012.
No cumprimento das suas finalidades sociais, descritas no art. 2° do seu Estatuto, o Lar Fabiano produziu seu
Balanço Social de 2012 que sinteticamente compreende:

Estrutura de Unidades
do Lar Fabiano de Cristo

Demonstrativo de coparticipantes
do Programa Promocional

1ª faixa 09

FAMÍLIAS INSCRITAS 5.378

2ª faixa 02

FAMÍLIAS PROMOVIDAS 724

3ª faixa 42

CRIANÇAS e ADOLESCENTES 18.472

5ª faixa 02

JOVENS 1.913

Total de Unidades 55

ADULTOS 12.174
IDOSOS 1.967
EFETIVO total/ ano 34.526 pessoas

Principais Indicadores Sociais Externos
PROGRAMA APRENDIZ INTEGRAL 423 (334 – Banco do Brasil, Banco Rural, CIAL, COBRA, HSBC, Investprev, Madre Zarife,
Prefeitura, Tribunal de Justiça, Irmãs Servas, Capemisa Seguradora + 89 - Renapsi e Votorantin, não incluídos na folha do LFC) .
PROFISSIONALIZAÇÃO 3.328 (média anual)
AÇÕES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 349
AÇÕES DE SAÚDE (COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR - DESNUTRIDOS) 6.471 suplementos
alimentares distribuídos mensalmente a 754 desnutridos.
AÇÕES DE CIDADANIA (REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS) 832
AÇÕES DE CIDADANIA (ORIENTAÇÃO JURÍDICA : FAMÍLIA, TRABALHISTA E/OU PREVIDENCIÁRIA) 5.449
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Indicadores Sociais Internos – Perfil do Quadro Funcional
EMPREGADOS AO FINAL DO PERÍODO 1.557
ADMISSÕES 452
ESTAGIÁRIOS 57
EMPREGADOS ACIMA DE 45 ANOS 511
MULHERES 955
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 56
CARGOS DE CHEFIA OCUPADOS POR MULHERES 45%
VOLUNTÁRIOS 463

Indicadores Sociais Internos
FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA 25.797.593,51
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO 2.187.429,05
ENCARGOS SOCIAIS COMPULSÓRIOS 1.955.230,51
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 828.767,31
GASTOS COM SAÚDE 1.154.426,65
TRANSPORTE 1.052.222,74
SELEÇÃO E TREINAMENTO (cursos externos) 127.965,01

Capacitação Interna
FUNCIONÁRIOS TREINADOS 1.000
HORAS DE TREINAMENTO ON LINE 3.765 HORAS
HORAS DE TREINAMENTO PRESENCIAL 4.518 HORAS
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Processos Responsáveis pelas
informações
Assessoria de Relações
Institucionais
Cristina Reis
Thiago Vieira
Gerência de Ação Social
Vera Cunha
Angela Soares
Elizabeth Nogueira
Dilma França
Eliane Tovar
Processo Contabilidade
Simone Moreno
Processo Administração de Pessoal
Cristiane Catermol
Processo Jurídico
Alexander Cabral
Processo Capital Humano
Eliana Lasmar
Projeto Pedagógico Jacaré Poió
Angela Delou
Educação do Ser Integral
Zita Flora
Polos e Unidades do Lar Fabiano de
Cristo

Assessoria de Relações
Institucionais
Contatos:
E-mail: rli@lfc.org.br
Tel. (21) 3506-3615
Tel. (21) 3506-3606
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Diretoria
Diretor- presidente
Jorge Pedreira de Cerqueira
Diretor de Ação Social
Danilo Carvalho Villela

Revisão
– Zita Flora de Almeida
– Maria de Fátima Araújo
– Cristina Reis
– Thiago Vieira

Conteúdo

Diretor de Administração e Finanças
Stenio Sergio Miranda Gomes

– Cristina Reis
– Thiago Vieira

Diretor Adjunto
Rivayl dos Reis

Diagramação e projeto gráfico

Conselho Deliberativo
Antonio Virgílio de Carvalho Neto
Ayrton Costa Xavier
Cesar Soares dos Reis
Danilo Carvalho Villela
Frederico Guilherme da Costa Kremer
Genildes Santos Pereira
Geraldo Cardoso da Silva
João Lima Netto
Jorge Pedreira de Cerqueira
Kleber Calheiros Cruz
Marcia Regina Pini
Myrian Nydes Monteiro da Rocha
Stenio Sergio Miranda Gomes

Conselho Fiscal
Glória de Almeida
Heraldo da Costa Kremer
Luiz Ebert da Silva
Mario Luis Rodrigues Pereira Netto
Reginaldo Sant’anna

– Glauber Magalhães

Sites
www.lfc.org.br
www.umgrao.com.br
www.aprendizintegral.com.br
educação.lfc.org.br
www.jacarepoio.com.br
educacaodoserintegral.lfc.org.br
facebook.com/larparatodos

Dados da Associação
Registros e Inscrições
CNPJ: 33.948.381/0001-94
(Matriz/Sede)
Utilidade Pública Federal: decreto
nº 91.108 (12/03/1985)
Utilidade Pública Estadual: Lei
nº 2.302 ( 18/12/1973)
Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEBAS:
28990.013335/9464
Registro no CEAS – RJ: E22/3105/98
Registro no CMDCA- Rio: 04/039/247
Inscrição no Conselho Municipal de
Assistência Social: Processo
nº 08/003499/98
Inscrição Estadual: 84.660.566
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