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1. UNIDADE I - Mantenedora  
 

    Associação Beneficente De Mãos Unidas 

   Rua Raul Felix, 277  

   Bairro Portão, CEP 81.070-370 

   CNPJ – 07.208.941/0001-64 

 

 

PALAVRAS DO PRESIDENTE: 

“Desde que eu conheci a obra da Família De Cosmo Martins, aprestada pelo 

Damar, fiquei impressionado com a disponibilidade em ajudar o próximo. Em várias 

ocasiões cheguei a criticar o Damar por entender que ele dava o que não tinha e 

realmente me preocupava com a exposição que ele dava a sua família, que tem quatro 

meninas lindas, a todo o tipo de problemas.  Após alguns anos, conheci o Projeto 

Nucleo de Formação Indicador e acompanhei todo o empenho do Damar, Tati e das 

“meninas” para construir a Associação De Mãos Unidas, que atende atualmente 

crianças carentes em uma das regiões mais abandonadas de Curitiba. Ao visitar o 

projeto, percebo que  estão dando/doando muito mais do que um ser humano normal 

poderia dar, mas no Amor, é muito menos do que eles têm. Gostaria de convidar cada 

um que ler minhas palavras e a todos os que contribuem com o projeto mensalmente, 

que visitem mais vezes e que vejam o estado dessas crianças, que são carentes no 

aspecto material, porém cheias de alegria, com brilho nos olhos e ricas no amor. Não 

tenho como descrever a emoção de ver essas crianças arrumadas, limpas, com 

roupas cheirosas e com bons hábitos ao convívio social. Que aprenderam o que é 

viver em sociedade, dar e receber atenção, amor e carinho. Tudo isso tem um preço, 

cada um de nós que contribui sabe quanto custa, porém custa muito mais para a 

Família da Tati e do Damar, que se entregam ao projeto e agradeço a eles por 

fazerem. Digo também que se apenas uma dessas crianças mudar o seu destino, o 

trabalho dessa família será pago milhões de vezes.  

Que Deus continue abençoando vocês.” 

 
 

______________________ 
Luis Augusto  Martin Gelinski 

Diretor Presidente 
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1.1. Certificações e qualificações 

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 14.030 – 28/12/2012 

Utilidade Pública Estadual: Lei n° 17.500 – 10/01/2013 

Utilidade Pública Federal: Portaria  n° 1.134 – 25/06/2014 

CMAS: nº 20 

COMTIBA: n°453 

SEDS: n°  2949-00 

 

1.2. Quem somos? 

A Associação Beneficente De Mãos Unidas é um movimento fraterno de 

pessoas voluntárias que desejam promover a dignidade do ser humano no 

sentido de tornar nossa sociedade mais justa e fraterna. Somos profissionais e 

oferecemos nossos serviços para desenvolver eventos, campanhas sociais, 

atividades socioeducativas, palestras e cursos com o intuito de promover o 

conhecimento, a cultura, espiritualidade e o ideal de partilha entre as famílias e 

instituições cadastradas, de modo que se estabeleça a perfeita caridade, onde 

o que colheu muito não tenha sobra, mas saiba que ao seu lado pode estar um 

irmão que colheu pouco e está com falta. Colocamo-nos a serviço da 

sociedade para implantar e propagar os valores éticos e morais necessários 

para a convivência pacífica e fraterna. Queremos formar homens e mulheres 

conscientes de seu papel na sociedade, formar profissionais que atuem nas 

diversas áreas de forma competente e humana, manifestando ao mundo 

capacidade e fraternidade, profissionalismo e caridade, capazes de alimentar o 

corpo e sustentar a alma. 

 

1.3. Quando Começamos? 

Em 1997 o professor de Educação Física Damar de Cosmo Martins 

iniciou atividades voluntárias, pois se sensibilizou com a realidade presenciada 

na Vila Leão do bairro Portão em Curitiba-PR. 

Neste primeiro contato ofereceu seus dons profissionais para a 

comunidade, promovendo atividades onde desenvolvia projetos de Caminhada, 

realização de exercícios físicos, verificação de pressão arterial e 

direcionamento de profissionais da área da saúde para ministrar palestras aos 

moradores da região, através do Clube de Mães. 
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Esta inserção na comunidade despertou a vontade de auxiliar as 

pessoas e ajudar a prover alguns itens das necessidades básicas dos 

moradores. Assim, tiveram inicio as campanhas de arrecadação de alimentos, 

brinquedos, cobertores, entre outros, contando com o apoio de alguns 

empresários e auxilio de academias de Curitiba- PR. 

Com o passar do tempo e a experiência obtida no contato com as 

famílias, nasceu o Grupo de Intercessão e Apoio, com o intuito de oferecer 

formação aos voluntários, para que auxiliassem aos mais carentes na 

disseminação de valores éticos, morais, espirituais e respeito aos semelhantes. 

Aspectos estes, fundamentais para a convivência pacífica e fraterna. 

Em 2004 devido ao volume de arrecadações, surge a necessidade de 

formalizar a entidade. Com o auxilio do Dr. José Américo, é fundada a 

Associação Beneficente De Mãos Unidas, que conta hoje com o apoio de 

voluntários e parceiros em diversas regiões de Curitiba e região metropolitana.  

Em 2010, com o auxilio de sua esposa Tatiana, o casal  funda a primeira 

filial da Obra, a Comunidade Mãe da Unidade. Nessa casa de apoio os 

voluntários e amigos são acolhidos para formações e trabalhos de 

evangelização.  

Em 2012, com o grupo já consolidado e os recursos ampliados, a 

Associação abre a filial 02 e nasce o Projeto Social Núcleo de Formação 

Indicador para prestar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

com a Família e Sociedade.  

Os objetivos da Associação Beneficente De Mãos Unidas baseiam-se 

em levar o ser humano a se conscientizar de seu papel na família e sociedade, 

tornando-os capazes de lutar por seus sonhos, por seus objetivos profissionais 

e sociais de forma competente, justa e fraterna. 

 

1.4. Finalidades e estrutura dos projetos: 

A “De Mãos Unidas” tem como objetivo participar ativamente dos 

trabalhos de construção do desenvolvimento integral dos cidadãos, 

promovendo a Pesquisa, educação, cultura, Ciência e Tecnologia, Saúde e a 

Assistência Social em benefício da promoção humana, em âmbito local, 

regional e nacional. Para tanto, está organizada em: 
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 DMU- Escritório: onde se realizam os projetos e são elaboradas as 

Campanhas Sociais internas e de parceria com outras instituições. 

 NFI - Núcleo de Formação Indicador: Projeto Social onde oferta-se serviço 

de convivência e fortalecimento de vínculos com a sociedade, comunidade 

e família por meio de oficinas socioeducativas para crianças de 

adolescentes de 06 a 15 anos. 

 CMU - Comunidade Mãe da Unidade: casa de apoio que fornece formação 

humana e orientação espiritual para todos os envolvidos com os Projetos 

DMU. 

 

1.5. Missão, Visão e Valores DMU: 

A DMU é muito mais do que uma entidade mantenedora de projetos 

materiais é antes de tudo, uma obra confiada à nós pela Divina Providência. É 

uma mão amiga que se estende para auxiliar e viabilizar a missão. É uma mão 

materna e acolhedora que se coloca à disposição para um mundo mais fraterno 

e mais justo. 

 

 

 

 

 

 

 

Missão: 

Promover a Unidade através da caridade, da partilha e da oração. 

Visão: 

Ser uma instituição que promova o ser humano de forma integral, levando em 

conta suas necessidades materiais e espirituais. 

Valores: 

Unidade, fraternidade e partilha. 

Lema: 

“O que colheu muito, não teve sobra; o que colheu pouco não teve falta.” (Ex 

16,18 e II Cor 8,15) 
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2. ESTRUTURA: 

 

2.1. Equipe da Diretoria gestão 2014 a 2017 

 

 

 

2.2. Conselho Fiscal:  
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2.3. Equipe de Trabalho 2014: 
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2.4. Gestão de voluntariado: 

O voluntariado na De Mãos Unidas é um meio eficiente para a promoção 

dos Eventos de captação de recursos e promoção da dignidade humana 

através dos Projetos Sociais e Comunitários. Em 2014 firmamos parcerias que 

nos trouxeram a participação efetiva de Acadêmicos da PUC e da FAP. A 

AIESEC  nos proporcionou uma experiência  com 02 voluntários Colombianos, 

02 Italianas e 01 Russa e 03 Australianos da Brazilian Experience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Quantitativa do Serviço Voluntário: 

AÇÃO ATIVIDADES VOLUNTÁRIOS 

Campanhas Solidárias 

Divulgação, organização estrutural, compra 
dos donativos,  transporte, separação, 
triagem  e distribuição das doações, entrega 
para as instituições e crianças cadastradas. 

33 

Eventos Beneficentes 
Planejamento, divulgação, arrecadação de 
fundos e mantimentos, decoração, 
recepção, auxilio na cozinha. 

41 

Projetos da Comunidade 
Mãe da Unidade 

Palestras, novenas, atendimentos. 19 

Oficinas no Projeto Social 
Núcleo de Formação 
Indicador 

Eventos e cotidiano do Projeto Social 
Núcleo de Formação Indicador. 

36 

Manutenção 
Manutenção e conservação das Unidades e 
Auxilio nas atividades do Escritório. 

28 

Serviço Social 
Triagem das vagas do Projeto Social, visitas 
domicialiar, atendimentos aos Pais e 
encaminhamentos multidisciplinares 

01 

TOTAL EM 2014 158 
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3. AÇÃO SOCIAL:  

 

3.1. Campanhas Beneficentes 

 

Em 2014 tivemos a elaboração e desenvolvimento dos seguintes 

projetos: 

 Campanha Páscoa Solidária 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em março, o Edital abriu as inscrições das instituições para a Campanha 

“Páscoa Solidária”. Firmamos parceria com a Academia Swimex,  Wizard 

centro, com a Sra. Larissa Gomes e com os voluntários da Comunidade Mãe 

da Unidade. Após análise criteriosa foram selecionadas as seguintes 

instituições: 

 

a) Projeto Social Núcleo de Formação Indicador: 

Rua Raul Felix, 277. 

Atendimento:  67 crianças 

Responsável:  Tatiana  
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          b) Comunidade Divina Misericórdia   

Travessa Leonildo Marchioro, 83 - Bairro Cidade Industrial.  

CNPJ 76.648.500/0070-28 

Numero de cadastrados: 80 crianças  

Responsável: Maria do Carmo 

  A Clínica REALMED foi parceira nessa festa!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Creche São João Batista: 

Rua Piquiri, 326 – Rebouças 

Cnpj 76.685.627/0001-95 

Atendimento: 34 crianças  

Responsável:  Elisa Paixão 
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d) CENAZA 

      Rua Montese, 1025 - Parolin 

      Cnpj 04.163.201/0001-60 

      Atendimento: 130 crianças  

      Responsável:  Ely dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projeto visita nos lares: 

 

 “Visita nos lares” é um dos projetos desenvolvidos pela Associação 

Beneficente De Mãos Unidas, as famílias são cadastradas e recebem o 

acompanhamento mensal, com a possibilidade de reconhecimento a real 

necessidade das famílias, de se dar encaminhamos e orientações, visando 

atender com amor cada individuo e promovê-lo em sua dignidade. Durante o 

ano nas visitas, levamos doações de donativos, conforme a necessidade de 

cada família e instituição.   

 

VISITAS ÀS FAMÍLIAS E INSTITUIÇÕES 

Mês Famílias Instituições Total 

Fevereiro 05 - 5 

Março 20 - 20 

Abril 12 02 14 

Maio 04 01 5 

Junho - - 0 

Julho 06 - 6 

Agosto 07 - 7 

Setembro - - 0 

Outubro 16 01 17 

Novembro 11 - 11 

Dezembro 22 02 24 

Total 109 
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 Campanha Inverno Solidário: 

Nos meses de Junho e Julho de 2014  aconteceu a Campanha de 

Inverno 2014. 

 

 

 Campanha Natal “DE MÃOS UNIDAS”: 

 

No período de novembro a dezembro de 2014 aconteceu o lançamento 

do edital para pré-seleção das instituições para a Campanha “Natal De Mãos 

Unidas”. Para o desenvolvimento da Campanha, as instituições e os voluntários 

cadastraram as crianças e desenvolveram fichas com os dados pessoais como 

o nome, o numero de roupa, de sapato e sua preferência dos presentes. Após 

o cadastro, as fichas foram encaminhadas para a Árvore solidária cedida pela 

empresa Swimex para serem apadrinhadas. 
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Conforme edital e análise das inscrições foram escolhidas as seguintes 

instituições para o desenvolvimento: 

 

a) APPF - CEI do Expedicionário 

Rua Baldur Magnus Grubba, s/n – Novo Mundo 

CNPJ 75.148.908/0001-46 

Numero de cadastrados: 201 crianças 

Responsável: Ana Berenice 

 

b) Comunidade Divina Misericórdia 

 Travessa Leonildo Marchioro, 83 - Bairro Cidade Industrial 

 CNPJ 76.648.500/0070-28 

 Numero de cadastrados: 80 crianças 

 Responsável: Maria do Carmo  

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MÃOS UNIDAS 
Fundada 08/12/2004 
Rua Raul Felix, 277 – Portão - Curitiba.   
Tel (41) 3079-2034 Email:contato@demaosunidas.org.br 

 
 
FOTO 

Cadastro Nº Nome da Criança 

Data de Nascimento: Sexo OPÇÃO PRESENTE: 
                                                                                                                                                                    

Instituição: 
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c) Projeto Social Núcleo de Formação Indicador 

 Rua Raul Felix, 277 - Bairro Portão 

 CNPJ 07.208.941/0001-64  

 Número de cadastrados:  67 crianças  

 Responsável: Tatiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EVENTOS E FESTAS BENEFICENTES: 

4.1. III Costelada Beneficente 

Aconteceu no dia 25 de Maio no Condominio Tyrol das Torres a III 

Costela Fogo de Chão organizada pelo  casal Claudinei e Vera Gongra. 
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4.2. II Feijoada Beneficente 

No dia 30 de Agosto a II feijoada reuniu voluntários, amigos e 

comunidade numa tarde beneficente. 

 

 

 

 

 

 

 

   

5. CURSOS,PALESTRAS E REUNIÕES: 

5.1. I Reciclagem: 

No dia 12 de fevereiro, a De Mãos Unidas promoveu a I Reciclagem 

2014 para o aprimoramento do tema do SCFV prestado pelo Projeto Social. 
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5.2. II Reciclagem:  

Em 05 de março, a II Reciclagem reuniu os voluntários da De Mãos 

Unidas, objetivando-os a conhecer o dia a dia das crianças no Projeto através 

da vivência de algumas atividades, como a musicoterapia, reflexão sobre 

histórias e outras atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Palestra Voluntariado e Projeto Comunitário PUC 

Os academicos da PUC foram recebidos com uma palestra de 

integração sobre o funcionamento do Projeto Social e sobre o desenvolvimento 

do trabalho voluntários e seus benefícios na vida pessoal. 
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6. UNIDADE II : 

 

COMUNIDADE MÃE DA UNIDADE: 

Fundada em 06 de agosto de 2014 

Rua Manoel Joaquim de Quadros 174 – Portão 

CNPJ: 07.208.941/0001-65 

Pertencente a Comissão 12 da Arquidiocese de Curitiba 

Região Episcopal Sul 

Bispo de referência: em 2014 - Dom Rafael Biernarski 

 

6.1. Apresentação 

 

A casa de apoio à missão De Mãos Unidas é fraternalmente chamada de 

Comunidade Mãe da Unidade. Seu lema é: “Para que Deus seja tudo em 

todos” (I Cor 15,28). 

Somos católicos e atuamos na formação humana, religiosa e doutrinal; 

servimos de escola de formação, onde cada voluntário doa seu tempo não só 

para o serviço, mas também para o aprendizado de si mesmo e do meio aonde 

pretende atuar.  Desejamos ser uma Comunidade de desenvolvimento familiar, 

para que todos sejam acolhidos e inseridos na participação das atividades 

propostas levando em conta suas realidades e limitações.  

Cada um trás consigo sua história pessoal, suas lutas cotidianas e em 

família buscamos atingir a meta de ver cada casa se tornar uma “Igreja 

doméstica” (DA 204), onde se desenvolvam os dons e os talentos que Deus 

mesmo planejou para nossas vidas, tornando possível a santificação dos 

membros.    

Na Comunidade se dá a formação dos “Missionários da Unidade” que 

pela obediência ao Pai, vivência Eucarística, inspiração do Espírito Santo e 

testemunho de Maria, Mãe da Unidade é gestada para “promover a 

restauração da Unidade entre todos os Cristãos”. (Unitatis Redintegratio) 
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6.2. Justificativa: 

 

Em 25 de dezembro de 1961 através da bula papal “Humanae salutis”, o 

Papa João XXIII convoca o Concilio Vaticano II com o intuito de abrir diálogo e 

promover uma renovação na Igreja Católica. Em 1995, o Papa João Paulo II 

classificou o Concílio como um “ momento de reflexão global da Igreja sobre si 

mesma e sobre suas relações com o mundo.” Esta reflexão impele e 

impulsiona a uma fidelidade cada vez maior ao Senhor; e os sinais dos tempos 

exigem uma postura decifrada à luz da Palavra de Deus. Este mesmo Papa 

declarou que as Novas Comunidade promoveriam a “Primavera” da Igreja 

alguns anos depois no encontro da Praça São Pedro. 

Como sinais da presença Divina em nossa Igreja, o Espírito Santo 

sempre suscitou entre os homens e mulheres de boa vontade os Carismas 

necessários para a manutenção do Reino de Deus sobre a Terra. Com muita 

humildade, dizemos que suscitou também à nós, para que fôssemos sinal do 

Amor do Pai nos lares e nas famílias.  

No documento da CNBB, Diretrizes gerais da Nova Evangelização da 

Igreja no Brasil, lemos que as Comunidades representam através dos 05 

apelos, um forte convite a efetiva Unidade. No documento 104 está publicada o 

incentivo da Igreja de ir ao encontro dos fiéis, celebrando uma Paróquia que 

seja Comunidade de comunidades.  

Vem daí nossa necessidade de contínua formação, de fazer com que 

cada lar volte a ser uma igreja doméstica. Surge a urgência em Evangelizar os 

Batizados. 

Queremos assim, dar testemunho de famílias conscientes, que buscam 

viver os Sacramentos de maneira profunda e engajada. Com a iniciativa 

comunitária visamos uma Pastoral de manutenção, como nos pede a Igreja 

Católica, onde podemos contemplar a vivência daquilo que se prega e onde a 

família encontrará subsídios para crescer e se desenvolver como tal. 

 

 

 

 

 



    20 
 

6.3. Objetivos: 

 

 Ser uma Comunidade de desenvolvimento familiar, aonde todos os 

membros sejam acolhidos e inseridos na participação de todas as atividades 

propostas levando em conta suas realidades e limitações. 

 Testemunhar o Amor da Trindade, sinal escatológico do Reino definitivo 

quando Cristo será tudo em todos, agindo profeticamente em sinal de Unidade. 

 Viver mais profundamente a vida Sacramental, a fim de que estejamos 

preparados para o encontro definitivo com o Cristo. 

 Ser uma Comunidade de Amor, valorizando em primeiro lugar o amor de 

Deus Pai, vivido em plenitude, e o amor ao próximo como extensão da 

experiência de cada individuo. 

 Ser uma Comunidade Missionária, que não se limita a espaços ou 

horários, mas que  busca fazer-se presente levando seus participantes a 

perceber sua própria importância junto ao Corpo Místico de Cristo. 

 Propagar uma fé viva e ativa, obediente ao Pai  elevando em conta o 

Carisma da Unidade ao qual fomos chamados. 

 Testemunhar a plenitude do Reino de Cristo fazendo com que o ser 

humano se ache preparado através dos sacramentos e das vivências 

espirituais para o encontro definitivo com a Trindade.  

 Servir aos de dentro da casa do Pai, bem como os que estão “fora”, 

buscando aproximar e inserir os que estão afastados. 

 Acolher de forma especial os casais de segunda união e leva-los à 

compreensão de sua dignidade e ao conhecimento de suas possibilidades 

junto à Igreja de Cristo. 

 Formar as crianças no intuito de preservar a memória e oscostumes da 

tradição e da fé Católica. 

 Promover grupos reflexivos da Palavra, pequenos núcleos aonde se 

realize a descoberta de novas perspectivas de ser e de agir. 

 Formar a figura dos “Missionários da Unidade”. 
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6.4. Missão, Visão e Valores: 

 

Missão: “Ser sinal do Amor de Deus pelas mãos de Maria, anunciando a 

todos a plenitude do Reino pelo carisma da Unidade”  

Visão:  “Ser uma Comunidade de desenvolvimento familiar, onde todos sejam 

acolhidos e inseridos na participação das atividades propostas levando em 

conta suas realidades e limitações para que todos cheguem ao conhecimento 

de Deus”. 

Valores:   Eucaristia, Unidade, Oração e Família 

Lema:  “Para que Deus seja tudo em todos”.  (I Cor 15,28) 

 

6.5. Metodologia: 

 

a) Projeto Epifania: “Benção nas casas” 

Tema de 2014:  “Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará forças; e 

sereis minhas testemunhas” Atos 1-8 

 

 

 

 

 

 

 

Epifania significa manifestação. É quando o divino revela-se de maneira 

especial para o humano dando-Se a conhecer. A Epifania é a iniciativa de Deus 

que se dá a conhecer, amplia a capacidade do ser humano de transcender. 

Desenvolvemos essa idéia através de grupos de oração itinerantes, com o 

objetivo de ser esse “sinal do Amor de Deus” nos lares e nas famílias. Cada 

casa que visitamos torna-se uma gruta de Belém e cada membro da casa se 

torna o reflexo da Sagrada Família, que novamente procura um lugar digno 

para ver o menino Jesus nascer. Em 2014 o Anuncio é Querigmático e segue a 

passagem de Atos dos Apóstolos 1-8, os encontros tem caráter formativo 

levando em conta a realidade de cada família visitada. 
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Ao entrar na casa nos tornamos como os Reis Magos, vindos cada um 

de uma realidade de vida, com nossas bagagens e histórias, viemos para 

adorar o menino que nasceu! Viemos para trazer nossos “presentes”, nossas 

homenagens, nossa presença. 

Unidos em oração compomos assim o cenário do nascimento do menino 

Jesus e nos tornamos “parte” dessa cena. Sob o comando e a inspiração de 

Maria, a Mãe da Unidade, queremos unir nossos corações na busca de um 

mundo melhor, na busca pela santificação das famílias, tão carentes do Amor 

de Deus! 

Este projeto tem seu desenvolvimento em forma de visitação nos lares e 

acontece nas quartas-feiras às 20h45 com inicio na primeira quarta do mês de 

fevereiro até a quarta- feira mais próxima do dia da Anunciação do anjo Gabriel 

à virgem Maria em março. Nestes dias as famílias, consagrados, voluntários, 

funcionários e colaboradores se encontram para, em Unidade, celebrar e 

partilhar a vida e a fé. Tem como característica principal desenvolver o carisma 

da Benção da casa, convidando cada familiar a se reunir em clima de oração 

em torno da Imagem de Nossa Senhora das Graças, escolhida para ser a 

Padroeira deste projeto. Lembramos sempre as motivações de serviço, 

acolhimento, apoio e amparo que Maria SS. deixou-nos com seu testemunho 

de vida e que, com as mesmas dádivas, foi ela socorrida pelos Reis Magos ao 

ser por eles visitadas. 
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Tabela dos encontros do projeto epifania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA FAMÍLIA TEMA 
VOLUNTÁRIO/ 
PALESTRANTE 

PARTICIPANTES 

12/mar Fabio e Adriana 
O Amor de Deus (ágape, 
filos e eros) 

1 16 

19/mar Leozir e Marli 
José exemplo de amor e 
providência 

1 11 

04/jun Edenise Teixeira O Espirito Santos de Deus 2 09 

30/jul Camila Banach 
Conversão é processo de 
vida 

1 18 

06/ago Jeferson e Erika 
Dom da Fé - Encíclica do 
Papa Francisco 

2 15 

13/ago Luciano e Adriana 
O Espirito do Senhor está 
sobre mim e me ungiu, a 
Missão de Jesus 

1 18 

20/ago Augusto e Deva 
O papel do Jobem no 
anúncio e na Missão 

1 19 

27/ago Ligia Bello Éfeta, abre-te 1 14 

03/set Adir e Camila 
Sereis minhas testemunhas 
- doação de vida Martírio 

1 13 

10/set Claudinei e Vera 
Evangelização e anuncio 
da Palavra 

1 8 

17/set Marcos e Poliane 
Eu vos anuncio uma Boa 
Nova - Doc. De Aparecida 
146 

1 8 

24/set 
 

Por suas Chagas 1 12 

01/out Alfredo e Edna 
Eis que estarei convosco 
até o fim dos tempos. 
"Escatologia" 

1 10 

08/out 
 

Maria, esposa do Espírito 
Santo 

1 10 

14 
Encontros 

14 Famílias 14 Subtemas 16 Palestrantes 
Média de 10 

participantes / 
encontro 
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b) Encontros da Novena do Amor 2014: 

 Tema de 2014:  Vem Espírito Santo  

“Porei em vós o meu Espírito Santo para que vivais e vos colocarei em vossa 

terra.”  (Ez 37,12-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo a espiritualidade própria, durante nove quartas-feiras 

realizamos a Novena do Amor cujos encontros se realizam na Capela 

Comunitária. Consta que cada dia terá sua oração e formação. Estes encontros 

têm por finalidade o reencontro pessoal e a consciência de si mesmo, assim 

promovemos a dignidade do ser humano, tornando-o mais responsável por si, 

pelo ambiente onde ele vive e por consequência pela sociedade onde atua. 

Usamos como base de calendário o dia da Anunciação do anjo Gabriel à 

Virgem Maria, para que depois de nove meses possamos dar inicio aos 

preparativos para o Natal de Nosso Senhor. 

DATA TEMA PALESTRANTE ABRANGÊNCIA 

26/03 “Porei em vós o meu Espírito” Damar 28 pessoas 

02/04 Os dons do Espírito Santo Annabella 19 pessoas 

09/04 As virtudes Odenir 35 pessoas 

16/04 As bem-aventuranças Luiz Carlos 30 pessoas 

23/04 Os dons carismáticos Pe. Sandro 32 pessoas 

30/04 
Aproveite suas lágrimas, 

entregue suas feridas 
Tatiana 35 pessoas 

07/05 Curados para amar Elsa 32 pessoas 

14/05 Vida no Espírito Adir 29 pessoas 

21/05 
Sede santos 

 
Diacono Rosalvo 30 pessoas 

TOTAL 09 palestrantes 
Média de 26 

pessoas/encontro 
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c) Cenáculo da Unidade: 

Missa e Adoração ao Santíssimo  

26/02/2014 – Envio do Projeto Epifania e diretrizes para o ano de 2014, 

presidida pelo nosso diretor espiritual Padre Sandro - MIC . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

28/05/2014 – Encerramento da Novena de Amor, presidida pelo padre Sandro 

 

17/12/2014 – Encerramento da Novena de Natal, presidida pelo padre Sandro 
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d) Missas: 

Missa às 21h00 e oração do Rosário Mariano pelas intenções da 

Comunidade, pelas vocações da Igreja e intenções do Papa às 19h00. Nestes 

dias são agendados os atendimentos individuais para aconselhamento, partilha 

e orações. 

  

 

DATA Missa PADRE ABRANGENCIA 

01/03 Devoção dos 09 sábados Pe. Robson 20 pessoas 

05/04 Devoção dos 09 sábados Pe. Miguel 17 pessoas 

03/05 Devoção dos 09 sábados Pe. Marcelo 22 pessoas 

07/06 Devoção dos 09 sábados  20 pessoas 

05/07 Devoção dos 09 sábados Pe. Leandro MIC 40 pessoas 

02/08 
Missa comemorativa II ano da 
Comunidade 

Pe. Neto Oblatos de São 
José 

20 pessoas 

06/09 Devoção dos 09 sábados Pe. Marcelo 29 pessoas 

04/10 Devoção dos 09 sábados Pe. Robson 32 pessoas 

01/11 Devoção dos 09 sábados  28 pessoas 

 Média de participação: 
08 Padres 

da Diocese de Curitiba 
25 pessoas/Missa 
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e) Encontros de intercessão: 

 

Realizados  encontros de oração, celebração da Palavra e Adoração ao 

Santíssimo nos sabados 20h00 com objetivo de fortalecimento e formação. 

  

f) Aconselhamentos: 

 

Atendimentos com horário marcado para partilha e encaminhamento. 

 

MÊS VOLUNTÁRIOS ABRANGÊNCIA 

Janeiro 2 03 pessoas 

Fevereiro 3 11 pessoas 

Março 3 06 pessoas 

Abril 2 08 pessoas 

Maio 2 09 pessoas 

Junho 3 07 Pessoas 

Julho 3 09 Pessoas 

Agosto 1 02 Pessoas 

Setembro 3 04 Pessoas 

Outubro 2 06 Pessoas 

Novembro 2 06 Pessoas 

Dezembro 2 06 Pessoas 

TOTAL 77 pessoas 
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g) Novena de Natal 2014: 

 

Tema: Família, Santuário do Amor Perpétuo 

 

 

 

Após ter feito essa experiência do Amor de Deus através das 

formações do Projeto Epifania, seguimos dando testemunho 

dessa“manifestação” do amor de Deus em nossas vidas e nos orientando 

para os preparativos de Natal.  

A Novena do Natal inicia em outubro e termina na quarta-feira que 

antecede o dia 25 de dezembro. Durante as novenas é fundamental a 

escolha de um bom músico, que bem preparado dentro da proposta, possa 

cativar ao Carisma e ao encontro dos participantes com o mistério do 

menino que nos foi dado. A Novena é composta pelas orações, cânticos e 

por uma formação característica de cada ano vigente com temas próprios. 

Com a escolha de uma imagem que faça parte de história da Comunidade 

local, e que inspirada pelo Espirito Santo, possa produzir um crescimento 

do grupo, esta deve ser presenteada a uma pessoa do grupo no 9° dia. 

Cada dia uma família levará esta imagem para casa, cumprindo os 

propósitos de evangelização dos encontros.  

Este tempo deve ser o ápice dos trabalhos realizados no ano, temos 

que tomar consciência de que Deus quer resplandecer sobre nossas 

famílias, é hora de nós mesmos seguirmos a Estrela de Belém, assumindo 

a missão que nos foi confiada de apontar o caminho que conduz aos 

mistérios da Encarnação do Verbo.  Em 2014 aconteceram entre os dias 
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15/10 e 10/12, conforme cronograma interno, com formadores para 

ministrar as palestras. E o cenáculo de encerramento foi no dia 17/12. 

Ao término da Novena as famílias se recolhem para celebrar, na 

intimidade de seus membros, o nascimento de Jesus e período de férias 

até a proximidade da quarta-feira de cinzas do ano seguinte. 

 

DATA PALESTRANTE ABRANGENCIA 

15/10/2014 Tatiana 28 Pessoas 

22/10/2014 Marcelo e Geovana 27 Pessoas 

29/10/2014 Doze Voluntários 19 Pessoas 

05/11/2014 Adriana e Luciano 31 Pessoas 

12/11/2014 Padre Silvio 28 Pessoas 

19/11/2014 Tatiana 28 Pessoas 

26/11/2014 Odenir  19 Pessoas 

03/12/2014 Rafael e Ana Paula  28 Pessoas 

10/12/2014 Damar 27 Pessoas 

Média de 26 participantes/encontro 

 

 

6.6. Caminho Vocacional: 

a) Encontros Vocacionais: 

A Comunidade reuniu-se com o objetivo de formação, 

aprofundamento e estudo do Carisma e Adoração ao Santíssimo. 

 

b) Primeiros votos: 

No dia 17 de dezembro com as bençãos de Dom Rafael, nossos Fundadores 

Damar e Tatiana realizaram os seus Primeiros Votos 
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 Aliança escolhida para ser o sinal de pertença ao Cristo e fidelidade ao 

Carisma da Comunidade: “Para que Deus seja tudo em todos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Missões: 

 

a) Grupo de oração Imaculado Coração de Maria:  

Com a benção do Padre Silvio MIC  iniciaremos neste ano o grupo de 

oração com as famílias do Projeto Social Núcleo de Formação Indicador, com a 

intenção de resgatar muitas pessoas que se afastaram, de orientar para a 

vivencia dos sacramentos  e de fortalecer a caminhada destas familias. 
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b) Catequese: 

Os Missionários da Unidade desenvolvem todas as quintas-feiras, em 

parceria com a Paróquia São Jorge, a Catequese e o Ensino Religioso com as 

crianças do Projeto Social. Entre os conteúdos estão oficinas que envolvem 

valores, virtudes, cidadania, ética e religião. Os encontros catequéticos visam a 

Iniciação Cristã para os Sacramentos do Batismo, 1° Eucaristia e Crisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Retiro na Comunidade Emaús:  25/01/2014 

Tema 01: “Jesus nos amou até as ultimas consequencias”. 

Tema 02: “Entregue suas feridas à Deus” 

  

 

DATA TEMA MISSIONÁRIOS ABRANGENCIA 

08/03 
Epifania- Deus que se 
Manifesta (Benção dos 

lares) 

Damar, Tatiana, Jeoline, 
Marileide, Wellington e 

Giuliano 
29 pessoas 

12/04 Filho Pródigo Luiz Carlos e Nilva 15 pessoas 

10/05 
Terço meditado – uma 
programação de vida 

familiar 

Damar, Tatiana, Jeoline, 
Marileide, Wellington e 

Giuliano 
36 pessoas 

09/08 
Família Santuário do Amor 

Perpétuo 
Jeoline e Giuliano 

 
80 pessoas 

08/11 
Missa de  encerramento e 

confraternização 
04 45 pessoas 

 Media de participação 10 Missionários 41 pessoas/encontro 
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d) Coroação de Nossa Senhora: 

O mês de Maio pé marcado pela forte presença de Maria, por isso 

aconteceram os ensaios e a Coroação de Nossa Senhora.  

 

 

e) Semana das Vocações: 

A escolha vocacional é sempre um belo testemunho de vida e 

causa grande curiosodade nas crianças, o tema foi abordado  em uma 

palestra animada com o Seminarista Cristiano dos Padres Marianos. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Logados – Juventude Mariana: 28/09/2014  

Palestra com o  Tema: “ O Sistema e a Fé” 
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g) Festa de São Francisco: 

 

h) Celebração da Palavra  

Em dezembro por ocasião do encerramento do ano organizamos a 

Celebração da Palavra,  um momento de ação de graças pelos trabalhos 

realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Missa e Passeata pelos santos inocentes: 

No dia 28 de dezembro estivemos na Catedral Metropolitana 

juntamente com o Movimento Pró Vida. 
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j) Visita do Menino Jesus/ Missões Populares 

 

DATA FAMÍLIA TEMA VOLUNTÁRIOS ABRANGÊNCIA 

04/out Luan Mateus Benção da casa 05 pessoas 05 pessoas 

04/out 
Rayane, Renan e 

Willian 
Benção da casa 05 pessoas 08 pessoas 

04/out Yan e Yale Benção da casa 05 pessoas 06 pessoas 

TOTAL 03 famílias 
 

05 voluntários 19 essoas 

 

 

6.8. Comissão 12: 

 

27/08/2014 - Reunião com Dom Rafael: Padre Sandro, Damar e Tatiana 

estiveram reunidos com Dom Rafael para expor os trabalhos e pedir a benção 

para a Comunidade, nesta ocasião também entregaram a carta pedindo a 

autorização para a conservação do Santíssimo Sacramento no sacrário da 

Capela. 
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6.9. Conselho Missionário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Com muita fé e esperança finalizamos o ano de 2014 na certeza de 

estarmos no caminho certo. Foi um ano de muitas revelações e passos 

concretos no amor de Deus e na Missão. Sentimos que a cada dia somos 

impulsionados a assumir com maturidade a obra à nos confiada. Foi um ano 

revelador e experimentamos o fruto de nossas escolhas. Nos entregamos nas 

mãos de Maria para que ela nos capacite e direcione. 

 

______________________                                                                                               
Damar de Cosmo Martins                                                                         
Fundador 
 
 
 
______________________                                                                                               
Tatiana de Cosmo Martins                                                                                    
Fundadora 
 
 
 
______________________                                                                                              
 Jeoline Fernanda de Góis Teixeira 
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7. UNIDADE III: 

 

PROJETO SOCIAL  

NÚCLEO DE FORMAÇÃO INDICADOR: 

Fundado em 24 de novembro de 2012 

Rua Raul Felix, 277 – Portão. 

CRAS de referência: Aurora 

N° Convênio FAS: 4850/2014 

 

7.1. Apresentação: 

O Projeto Social Núcleo de Formação Indicador é uma iniciativa da 

Diretoria da Associação Beneficente De Mãos Unidas. Somos uma equipe de 

profissionais contratados, voluntários e acadêmicos de diversas áreas, que 

através de parcerias desenvolvem o serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos por meio de oficinas socioeducativas para crianças e adolescentes de 

06 a 15 anos. 

7.2. Justificativa: 

Em quinze anos de inserção e trabalho voluntário nas comunidades 

carentes de Curitiba organizando Campanhas Sociais, e após oito anos de 

muitas lutas para manter a existência da Associação, o professor Damar 

percebeu que muitas crianças e adolescentes das famílias atendidas, 

permaneciam ociosas uma boa parte do dia desprovida de atividades 

educacionais necessárias ao seu desenvolvimento. 

Esta situação moveu a busca por parcerias que viabilizassem a criação 

e o desenvolvimento do projeto social, para contribuir com uma atuação mais 

eficiente, somando no resgate e preservação da integridade e para a melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos. Criado no ano de 2012 o Núcleo de 

Formação Indicador visa desenvolver atividades de convivência e 

fortalecimento de vínculo com a família e sociedade, organizadas em forma de 

Oficinas socioeducativas, para crianças e adolescentes, moradores de Curitiba 

e região. 

A Associação Beneficente De Mãos Unidas conta como o apoio de 

vários parceiros para a manutenção do espaço e realização das atividades. 
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7.3. Finalidades: 

Desenvolver atividades socioeducativas que auxiliem na inclusão social 

e o despertar para a cidadania, na busca dos direitos e deveres, assim como, 

dignidade e qualidade de vida. Promovendo o afastamento das crianças e 

adolescentes dos possíveis riscos aos quais estão expostos, dando apoio e 

orientação nas possíveis soluções como medidas de proteção. 

Garantir o acesso das crianças e adolescentes nas oficinas, durante o 

tempo em que estejam ociosos, promovendo a inclusão aos direitos sociais. 

Estimular a participação efetiva da comunidade em ações do Núcleo, 

com resultados significativos no aprendizado e a inclusão na educação e 

cidadania. 

 

7.4. Missão, Visão e Valores: 

 

Missão: 

Promover oficinas que ofereçam aos participantes à oportunidade de formação 

humana, profissional e capacitação de cidadãos conscientes de sua dignidade e 

atuação. 

Visão: 

Fazer com que crianças e jovens reconheçam suas potencialidades  e a partir de 

seu interior possam atuar em beneficio de uma sociedade mais  justa e fraterna. 

Valores: 

ABC – Atendimento e aprendizagem acessível a todos de forma amorosa e 

afetiva, buscando o bem comum e direcionando a um caminho de Caridade como 

indicador de todas as ações. 

Lema: 

“Descobrindo valores e revelando potencialidades” 
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7.5. Metodologia  

Conforme  o projeto pedagógico, desenvolvemos  as seguintes Oficinas: 

a) Oficina de Informática e Inclusão Digital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Oficina de Musicalização: 

 Musicoterapia: 

 Realizado ao longo do ano com diversas etapas, as Oficinas de 

musicoterapia deram suporte aos grupos e fortaleceram os vínculos entre seus 

participantes através de um acompanhamento terapeutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Oficina de Leitura  - “Ler para aprender e meditar para viver”: 

Oficinas de leitura, vídeos, contação de história e roda de diálogo, com 

o objetivo de promover aprendizado onde se pretende trabalhar conteúdos de 

formação e promover a reflexão. 
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 Contação de histórias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oficina de Leitura e interpretação do texto: 

Através da explanação de temas específicos a Orientadora Nadimy 

desenvolveu a leitura e a reflexão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pesquisa e dramatização do Sitio do Pica Pau Amarelo: 
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d) Projeto Idiomas: 

A Oficina de Idiomas foca o ensino de inglês, espanhol e 

aprimoramento da língua portuguesa com o propósito de oferecer para 

as crianças a oportunidade de conhecer e aprender e aprimorar a 

comunicação e a escrita. 

 Oficina de Inglês: 

Organizado pela Escola Wizard Curitiba todas as segundas e terças-

feiras com ensino de inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Oficinas  de Convivência: 

Promove a conscientização do ser humano de sua dignidade, totalidade 

e da preservação do meio onde vive, e atuar com o intuito de fazer a criança e 

o adolescente perceber as diversas problemáticas do dia a dia e as possíveis 

formas para a solução. 

 Roda de Diálogo 

Círculos de diálogo, brincadeiras, e abordagem de temas atuais  

onde a criança pode expressar seus sentimentos, vivências e expectativas. 
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 Palestra de Prevenção ao uso de Drogas: 

O Voluntário Tiago ministrou uma Roda de diáolo com as crianças da M2 

sobre Prevenção de drogas. 

 

 Formação Humana:  

Em parceria com a Pastoral da 3° Idade do  Bagozzi organizamos uma tarde de 

convivência entre as gerações, nossas crianças escreveram cartas para os 

idosos e no dia 14 de agosto de 2014 os recebemos para um delicioso café da 

tarde com contação de histórias. 

 

f) Oficina  “Fazendo Arte”:  

Desenho, pintura, dobradura e trabalhos manuais, que levem a 

criança e o adolescente à expressão dos sentimentos e vivências, 

desenvolvendo seu potencial artístico e capacidade de criação. 
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 Desenho Artístico: 

    Organizado pelas voluntárias Rafha e Giovanna com o objetivo de 

ensinar noções básicas de desenho e ampliar o conhecimento cultural e 

artístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Customização de camisetas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artesanato:  

Nas oficinas ministradas de manhã pela voluntária Célia e na 

parte da tarde por Eliana e Ana Lúcia, as crianças tem contato com 

diversos materiais e aprendem a modelar, pintar e ampliar sua 

criatividade.  
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 Modelagem em argila: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costura,  bordado e pintura:  

A voluntária Edenise ministrou oficinas para as meninas e 

desenvolveu belíssimos trabalhos todas as quintas-feiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Oficinas  de Conhecimentos gerais: 

 

 Cultura Indígena: 
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 Exposição Frida Khalo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etiqueta e Comportamento: 

 No mês de Maio recebemos a voluntária Vera Gongra e suas 

amigas para ministrar quatro encontros sobre etiqueta e comportamento. 

As meninas receberam dicas de como utilizar os talheres, de postura à 

mesa e maquiagem e ainda a ilustre presença da Miss Curitiba, Gislaine 

para dar dicas de Passarela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Oficinas de Sustentabilidade: 

As crianças aprendem a cuidar da natureza de forma divertida e 

educativa, desenvolvem o sentido do consumo sustentável, da economia de 

recursos e reciclagem 

 

 Palestra “Dental Family” Saúde e higiene bucal: 

Esteve conosco nos dias xx de xxxx e xx de xxx , o  Dr. Gustavo para a 

conscientização da higiene bucal e verificação de rotina. 
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i) Entretenimento: 

 

 Jogos e Atividades Recreativas: 

Todo o espaço do projeto favorece as vivências das crianças no 

sentido de resgatar a infância e as brincadeiras lúdicas, neste 2014 

disponibilizamos os espaços da brinquedoteca, parquinho e  sala de jogos 

para este fim. 

 

j) Oficina de Práticas Físicas: 

Dança, Judô e prática de atividade física para desenvolver 

habilidades cognitivas necessárias ao desenvolvimento integral da 

criança. 

  Judô 

Prof. Yargo Andrews, contratado, ministrou oficinas de Judô uma vez 

por semana para todas as crianças. 
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 Esgrima: 

Recebemos os campeões Lúcio Abreu e Fernando Fischer para 

desenvolver uma tarde de demonstração de Esgrima para as crianças, 

repassando os valores fundamentais para o bom atleta: ética e disciplina no 

treinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

k) Oficina Expansão: 

Projetos Culturais de Teatro, Expressão Corporal, Passeios Culturais, 

Festas Temáticas. 

 Passeio ao Museu Oscar Niemyer  

 Levamos as crianças para conhecer o Museu Oscar Niemyer. 

 

 

 

 

 

 



    47 
 

 Visita Apresentação de Natal Swimex 

No mês de dezembro as crianças prepararam algumas canções de 

Natal para apresentar na Academia Swimex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita Apresentação de Natal San Remo 

No dia 09 de dezembro também se apresentaram na Construtora 

San Remo, agradecendo por toda a colaboração, durante o ano, para 

mantermos nosso Projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serenata na NPK: 

 As orientadoras ensaiaram as crianças para várias apresentações, entre 

elas a Serenata na empresa NPK mármores, no dia 04 de setembro de 

2014. 
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 Passeio no Corpo de Bombeiros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o intuito de aproximar a famílias e a comunidade do projeto, 

conforme propõe o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

promovemos durante ano Festas Temáticas e reuniões periódicas para tratar 

do desenvolvimento de cada criança.   

 

a) Festa de Páscoa: 

O Projeto Social desenvolveu a Festa de Páscoa, para as 60 crianças, 

com gincana, danças e um delicioso  lanche. 
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b) Festa Junina: 

No dia 22 de junho aconteceu a I Festa Junina do Núcleo que reuniu 

funcionários, voluntários, Acadêmicos, famílias e crianças em prol dos Projetos 

Sociais. 

 

c) Festa do dia das crianças: 

No dia 12 de outubro realizamos a I Festa de Dia das Crianças do 

Núcleo que reuniu funcionários, voluntários, Acadêmicos, famílias e crianças 

em um dia maravilhoso de recreação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Festa de Natal:  
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e) Reuniões de Pais/Responsáveis do Núcleo e Integração com a Família: 

 

7.6. Projeto Acolhendo: 

Criado para o desenvolvimento de parcerias com instituições e, assim 

receber e acolher projetos externos desenvolvidos por voluntários, acadêmicos, 

estágiarios de outras instituições.  

 

INSTITUIÇÃO 
ACADÊMICOS/ 
VOLUNTÁRIO 

Faculdade Padre João Bagozzi 3 

Brazilian Experience 3 

Universidade Estadual do Centro-Oeste 1 

Faculdades OPET 2 

AIESEC 5 

PUC - Projeto Comunitário 70 

TOTAL 84 

 

Em parceria com a AINSEC de Curitiba recebemos as Intercambistas 

Ana e Laura da Itália, Sebastian e Alejandra da Colombia e Katherine da 

Russia, para o desenvolvimento dos conteúdos de empreendedorismo e 

motivação com palestras e atividades lúdicas. Com a Brazilian Experience 

acolhemos três Australianos, Laura, Krinsten e Sebastian.  
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7.7. Sala de Apoio: 

Organizada para dar suporte aos estudos e tarefas, a sala de apoio é um 

espaço para que a criança tenha garantido o rendimento escolar.  

 

7.8.  Rotinas: 

 Visita de Dom Rafael: 

No dia 25 de março recebemos a ilustre visita do Bispo Dom Rafael da 

Arquidiocese de Curitiba. 

 

 

 Visita do Padre Silvio MIC: 

No dia 25 de março recebemos a visita do Pároco da nossa jurisdição 

Padre Silvio MIC para tratar do Estaturo da De Mãos Unidas e conhecer o 

projeto Social: 
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7.9. Programa de Nutrição 

 

 Exemplo de um dos cardápios: 

 

 

Alguns dados: 

Consumo diário de 05 kg de arroz, 03 kg de feijão, 04 kg de macarrão 

Mais de 90 refeições diárias, contando crianças, adultos e visitantes 

Cardápio elaborado pela nutricionista 

Cestas básicas, frutas e verduras excedentes são partilhadas com as familias 

dos participantes. 

 

 

 

 

Dia da 
semana 

Lanche 8h00 e 15h30 Almoço  11h30 e 12h30 

Segunda Sucrilhos com leite e  banana 
Arroz, feijão ,kibe frito ,macarrão, 

salada e suco sobremesa: 01 fruta 

Terça Pão de queijo com  suco 
Risoto de frango, farofa, polenta com 
molho vermelho  e saladas e  suco 

sobremesa: tiramissu 

Quarta 
Bolacha  doce , leite 

achocolatado com 01 fruta 

Arroz, feijão,  carne com batata ,salada 
e suco 

Sobremesa:  gelatina 

 
Quinta 

Bolo de fubá com chá mate 
Strogonof de frango com arroz e 

saladas de tomate, alface e pepino e 
suco sobremesa: 01 chocolate 

Sexta 
Torta  salgada com suco e 01 

fruta 

Arroz, feijão, posta vermelha , purê de 
batata, farofa,  salada e suco 

sobremesa:  gelatina 
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Palavras da Supervisora Social: 

 

O ano de 2014 foi o ano que buscamos empenharmos em caracterizar 

fielmente o Núcleo de Formação Indicador, em um Serviço de Conviência e 

Fortalecimento de Vínculos.   

Procuramos através do Núcleo dar atenção especial à família de cada 

participante do Projeto, por meio de atendimento individualizados, reuniões e 

encontros formativos.  

Algumas crianças completaram o segundo ano em nosso Projeto e 

podemos apontar desenvolvimentos significativos e um reconhecimento dentro 

da Rede de Proteção como Entidade de atendimento e de proteção a criança.  

Sem dúvidas, estamos caminhando para ser cada dia melhor no 

fazemos.  

Agradeço a todos os colaboradores que por meio da Caridade Fraterna 

incentivaram, apoiaram e fizeram o Núcleo de Formação Indicador perpetuar.  

 

  

 

 

______________________________ 

Jeoline Fernanda de Góis Teixeira  
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8.  NOSSOS PARCEIROS: 
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