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Claudio Roberto da Mota – 

Presidente do PROSESC 

Mensagem da Direção (G4-1) 

O PROSESC desenvolve ações que permeiam 

várias áreas sociais, culturais e humanas, 

priorizando a criança, o adolescente, o jovem 

e suas famílias. Dentre várias situações 

apresentadas no contexto atual, a violência é 

um problema social complexo que está em 

todas as classes sociais, gêneros e faixas etárias 

manifestadas em diferentes meios, afetando 

assim, a todos. Sendo o maior desafio, romper 

com esse ciclo vicioso de violência. 

Nesse contexto, a criança e o adolescente são os mais vulneráveis. 

Muitas crianças e adolescentes não têm a chance de chegarem à vida 

adulta e aqueles que chegam não conseguem romper com este ciclo 

de violência, estando, muitas vezes, às novas gerações, comprometidas 

a este ciclo vicioso. O PROSESC, nesses quatorze anos de atuação, no 

município de Carbonita, onde o cenário não se difere desta triste 

realidade, vem através da parceria, com ChildFund Brasil, buscando 

fortalecer a comunidade, para atuarem, como agentes de proteção, 

defesa e garantia de direitos das crianças e adolescentes. E através de 

diferentes tecnologias sociais, vem promovendo o desenvolvimento 

comunitário sustentável. 

Nos últimos anos, pontuamos, como uma grande conquista o 

reconhecimento do PROSESC, como Polo Formador em Terapia 

Comunitária pela Abratecom - Associação Brasileira de Terapia 

Comunitária. Esta conquista vem potencializando as ações da 

organização, a nível local e regional, na disseminação desta importante 

tecnologia, que permite uma escuta qualificada, acolhimento às 

diferentes vítimas de violência e ao fortalecimento do indivíduo e da 

comunidade, para enfrentamento à violência. 

Portanto para ampliar a capacidade de sustentabilidade institucional, o 

PROSESC tem, como meta, a conquista de uma sede própria para 

melhor desenvolvimento de suas ações e que garanta acessibilidade 

dos diferentes públicos atendidos. E com fé em Deus e com apoio da 

comunidade e parceiros acredito que este sonho se concretizará. Na 

oportunidade em nome de toda a diretoria e equipe do PROSESC 

agradeço a toda a comunidade e a todos os parceiros que apoiaram 

em nossos trabalhos no ano de 2017. 



 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

Carbonita, localizada no Alto Vale Jequitinhonha, Minas Gerais, 

evidencia um contexto sócio histórico que não se difere do cenário do 

Vale do Jequitinhonha, rotulado há décadas como “Vale da Pobreza” 

marcado pela seca, desigualdade social, altas taxas de analfabetismo, 

altos índices de gravidez na adolescência, desnutrição, desemprego, 

violência doméstica, violência sexual, álcool e drogas. Esta triste 

realidade contrapõe a um cenário de resistência e luta social, na qual 

hospitalidade, cultura e culinária de seu povo se destacam. Contudo, 

apesar dos grandes avanços sociais, o município de Carbonita, ainda, 

anualmente, é afetado pela seca, cuja situação que, associada às 

condições precárias de subsistência e à vulnerabilidade 

socioeconômica, agravam-se, e por conseguinte as crianças, por sua 

vez, ficam em situação de maior vulnerabilidade, bem como risco, pois 

vivem, ainda, em um contexto, marcado por: vínculos familiares e 

comunitários enfraquecidos, negligência, álcool e drogas, abusos, 

trabalho infantil, violência de gênero, violência sexual, bullying, 

exposição aos riscos oferecidos pela internet, acidentes domésticos, 

atropelamentos e precariedade das políticas públicas voltadas para a 

efetivação dos diretos a cultura, esporte, lazer e socialização 



 

 

 

infantojuvenil. 

Portanto entendendo a vulnerabilidade, pobreza ou exclusão social, 

como fenômenos de destituição multideterminados e multidimensionais, 

a figura, abaixo, considera alguns indicadores de situações de 

vulnerabilidade existentes em Carbonita, nos anos censitários de 2000 e 

2010. 

 

 
Considerando dados do IBGE, censo 2010 e dados do perfil do 

município segundo IMRS 2015, Carbonita apresenta como grupos mais 

vulneráveis: 

Média de 3.327 – Crianças e adolescentes; 

Média de 924 – Idosos; 

Média de 2.172 pessoas com algum tipo de limitações permanente; 

Média de 1.235 pessoas com algum tipo de dificuldade; 

Média de 1.038 famílias Beneficiarias do Bolsa Família; 

 

 
• Sobre o Relato de Sustentabilidade (G4-28, G4-30, G4-32) 

Para mostrar a nossa trajetória em 2017 de forma mais objetiva e 

eficiente, adotamos o modelo global de Relato de Sustentabilidade, 

desenvolvido pela Global ReportingInitiative (GRI), em sua versão GRI- 

G4 Essencial. Uma combinação de informações quantitativas e 

qualitativas, de ciclo anual, que explicita como geramos valor, 

internamente e externamente, bem como, as nossas estratégias 

contribuem para o desenvolvimento sustentável, influenciando, 



efetivamente, na capacidade da organização, do sobreviver, ao longo 

 

 

prazo, e atender ao seu público. 
 

 
 

• Perfil da Organização (G4-3; G4-4; G4-5; G4-6; G4-7; G4-8) 
 

 



O Projeto Semear Esperança de Carbonita- PROSESC, com sede na 

 

 

Avenida Belgo Mineira, nº 50, Bairro Água Branca, Carbonita, Minas 

Gerais, Brasil, é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, 

com personalidade jurídica própria, não governamental, caráter 

filantrópico, de Assistência Social, com finalidades de relevância 

pública e social, fundada em 23 de outubro de 2003, em Assembleia 

Geral, realizada pelas famílias associadas e líderes comunitários, do 

município de Carbonita, o mesmo conta com a Certificação de 

Entidade de Assistência Social - CEBAS, que o isenta das contribuições 

para seguridade, possibilitando a destinação de mais recursos, em 

nossas ações sociais. 
 

Desde a sua fundação, tem como principal parceiro, o ChildFund Brasil- 

Fundo para Crianças, conhecido como antigo “Fundo Cristão”, uma 

organização  afiliada  ao  ChildFund  Internacional,  fundado  em  1938, 

presente em mais de 58 países, sendo uma das maiores e mais antiga 

agência Humanitária de desenvolvimento infantil. No Brasil, o ChildFund, 

foi oficialmente registrado e instalado em agosto de 1966, em Belo 

Horizonte. 

Para apoio as organizações parceiras, o ChildFund Brasil realiza suas 

atividades complementares, por meio das Unidades de Campo, que 

são escritórios regionais, onde atuam os assessores de áreas 

responsáveis por acompanhar e dar apoio técnico, nas áreas de 

desenvolvimento comunitário, monitoramento e avaliação, vinculo, 

criança e padrinho. 

A Unidade de Campo do Vale de Jequitinhonha está 

localizada em Araçuaí, que apoia e acompanha o trabalho de 17 

organizações parceiras localizadas no Alto, Médio e Baixo 

Jequitinhonha. 

O PROSESC tem quatro pilares que orientam sua atuação: 

Educação para Paz e não Violência, Sustentabilidade, Liderança 



 

 

 
Paz: 

A paz é a essência do nosso trabalho. 
Acreditamos na educação para paz, 
para a promoção de ambientes 

saudáveis, desejamos estar em paz e 
que outros também estejam em paz; 

 

Solidariedade: 

Trabalhamos unidos. 
Equipe, diretoria e 

comunidade. 

 

Ética: 

Trabalhamos em defesa 
do bem coletivo e do 

interesse público. 

Participação: 

Democracia como forma 
de assegurar a expressão 
das diversas vozes que 
compõem o coletivo. 

Sustentabilidade: 

As boas práticas agregam 
valor e trazem o equilíbrio 
necessário, entre o social, 
ambiental e financeiro. 

Comunitária e Atuação em Rede, visando ao desenvolvimento pessoal 

e comunitário. Para alcance de suas metas, adota em seus programas 

projetos e ações, tecnologias sociais, tecnologias de informação e 

comunicação, esporte, cultura e lazer, sendo o público alvo crianças, 

adolescentes, jovens e famílias. 

Entende-se a família, na forma mais ampla de seu conceito, 

como um dos principais pilares de sustentação da rede de promoção, 

proteção, defesa e garantia de direitos. As crianças, adolescentes e 

jovens são compreendidas, como agentes de mudança, capazes de 

interferir de forma positiva, no contexto, onde vivem. 

 
• Ideologia: Missão, Visão, Valores (G4-56) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores: 
 

 

 

Apoiar 
desenvolvimento 
comunitário, 

o Ser uma organização 

promovendo famílias, em 

reconhecida 
promoção 

pela 
de 

situação de 
exclusão 
vulnerabilidade, 

privação, 
e 

em 

mudanças comunitárias 
positivas e sustentáveis, 
e uma organização de 

famílias, com qualidade 

Paz; 

Solidariedade; 

Ética; 

Participação; 

Sustentabilidade. 

de vida melhorada, 

referência na 
promoção, garantia e 

participativas e defesa dos direitos 
protagonistas, na defesa humanos de crianças, 
dos direitos das crianças, adolescentes e jovens; 
adolescentes e jovens. M
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• Gestão (G4-9; G4-14; G4-15; G4-16) 

O PROSESC, conta com seis funcionários contratados pelo regime CLT, 

atende 849 famílias, sendo 373 beneficiários na faixa etária de 0 a 5 

anos, 863 de 6 a 14 anos e 784 de 15 a 24 anos e 1696 maior de 25 anos. 

Sua área de atuação compreende três grandes bairros na zona urbana, 

São Vicente, Varginha e Monte Belo. E na zona rural: os distritos de 

Santana, Monte Belo, Abadia, Mercadinho e as comunidades de 

Lagoa, Cana Brava, Retiro, Dois Córregos e Riacho. Em 2017, finalizamos, 

no mês de março o Projeto “Eu, você e a Paz: uma pacto que se faz”, 

em parceria com a Fundação Abrinq, que se iniciou em 2015, e 

desenvolvemos mais cinco projetos em parceria com ChildFund Brasil, 

sendo: Sustentabilidade do Lar, Família Cuidadora, Adolescentes 

Saudáveis   e   Participativos,   Habilidades   para   Vida,   Identidade   e 

Participação Cidadã. Contamos, também, com apoio do FIA – Fundo 

Municipal da Infância e do Adolescente, para fortalecer e ampliar o 

atendimento previsto no Projeto Habilidades para vida. 

O PROSESC reconhece seu papel de parceiro da comunidade e do 

governo local frente às problemáticas, contudo, não visa a substituir e 

nem a minimizar o papel da comunidade ou governo onde existe 

capacidade da ação adequada. Com objetivo de potencializar a 

capacidade institucional de preparação para situações emergenciais,  

o PROSESC adota o Plano Operacional de Preparação para 

Emergência, que estabelece normas operacionais de resposta a 

situações emergências de forma integrada e solidária, entre os órgãos 

de Defesa Social, ChildFund e os mecanismos comunitários atuantes, 

que atuam na cidade de Carbonita. O plano está alinhado a Política 

Nacional de Defesa Civil, Política e Procedimento de Resposta à 

Emergência do ChildFund International. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Governança (G4-24; G4-34) 

A organização é liderada por uma Assembleia Geral, Diretoria, 

Conselho Fiscal e Conselho de Pais, responsáveis por deliberar sobre as 

decisões estratégicas e apoiar a equipe executiva. 

Todos os membros que compõem a diretoria e conselhos são 

voluntários, portanto, sem remuneração. 

A nossa Governança se pauta, principalmente, nos valores, paz, 

solidariedade, ética, participação e sustentabilidade. Acreditamos que 

é necessário adotar boas práticas, trabalhando unidos, de forma 

democrática e integrados em defesa do bem estar e interesse coletivo. 

 
 
 

 
ASSEMBLÉIA GERAL 

 
 
 

 
 
 

CONSELHO FISCAL 

Maria de Jesus Ribeiro 

Maria Odete Santos Farias 

Ana Delfino dos Santos 

CONSELHO FISCAL SUPLENTE 

Claudia Pereira Santos Ferreira 

Ana de Lourdes Oliveira 

Lucinária Gonçalves 

 

DIRETORIA 

Cláudio Roberto da Mota - Presidente 

Maria de Loudes Souza Martins - 
Tesoureira 

Beatriz Pereira Alves - 

1ª Secretária 

Luciana Gonçalves de Souza - 

2ª Secretária 

CONSELHO ADMINISTRATIVO/PAIS 

Juliana de Souza Santos Ventura 

Irene Benito da Silva 

Vani Aparecida dos Santos 

Cleusa Soares Pereira 

Maria do Carmo Martins do Amaral 

José Antonio dos Santos 
Ana Maria Morais 

Rosangela Pereira de Oliveira Souza 

Adriana Barbieri 

Maria Raimunda Leite 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foi realizada uma pesquisa pelo ChildFund Brasil, para avaliar o 

índice  de  Governança,  com  as  diretrizes  do  GIFE,  na  avaliação, 

apresentamos uma média satisfatória de 77,80 acima, da média geral 

que foi 74,21 conforme, figuras abaixo. Contudo, pontuamos a 

necessidade de melhorar o indicador do item Transparência, apesar da 

organização publicar, anualmente, suas contas e balanços em jornais 

de grande circulação pelo Vale do Jequitinhonha, comunicar suas 

ações e projetos por meio da rádio comunitária, reuniões ampliadas e 

colocar à disposição de seus associados todas as demonstrações de 

resultados financeiros e contábeis, ainda, há o desafio em ampliar e 

melhorar a divulgação dessas informações, principalmente, nas redes e 

mídias sociais. Um dos nossos compromissos para 2018, consciente de 

que a Transparência é fundamental para o bem estar da organização, 

é melhorar esse indicador, por meio da ampliação dos nossos canais 

sociais de comunicação. Ressalto que este documento, já, é um 

resultado deste compromisso. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Auditorias 

O PROSESC, ao longo do ano, tem seu desempenho monitorado e 

avaliado por seu principal parceiro, nas áreas de finanças, vínculo 

criança e padrinho, programas e projetos. Recebe, anualmente, 

auditoria externa independente, certificada, e as Demonstrações 

Contábeis de cada exercício são publicados em jornal de grande 

circulação no Vale do Jequitinhonha. Para mais informações acesse: 

http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/200737. 

 

 

• Colaboradores (G4-10) 

O PROSESC contou em 2017, com uma equipe formada por sete 

funcionários contratados pelo regime CLT, residentes no município de 

Carbonita, sendo seis mulheres e um homem, profissionais qualificados e 

comprometidos com a missão da instituição, que dedicaram-se muito 

além, do seu compromisso profissional, os mesmos atuaram com pro- 

atividade, para garantir um bom desempenho, na realização dos 

programas, projetos e ações realizados pela instituição. O PROSESC 

contou, também, ao longo do ano, com a colaboração  oito 

prestadores de serviço em diferentes áreas: psicologia, fotografia, 

informática, balé, capoeira, artes marciais, arte e cultura. 

http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/200737
http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/200737


Setenta e seis voluntários, de forma solidária, contribuíram ao longo de 

 

 

2017, na execução dos trabalhos realizados pelo PROSESC, sendo 

animadores comunitários, terapeutas comunitários e oficineiro de 

artesanato. 

 

 

 
 
 
 

• Políticas e Procedimentos 

 
Adotamos importantes políticas e procedimentos que embasam o 

trabalho: Política de Proteção Infantil, Política de Apadrinhamento do 

ChildFund, Conduta Ética para com Crianças do ChildFund, Código de 

Conduta e Ética Empresarial, Anti-Assédio e Não Discriminação, 

EQUIPE TÉCNICA DO PROSESC 2017 

COORDENAÇÃO 

Valdirene Ferreira 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

Marcos Evangelista 
Ferreira 

Terezinha de Jesus 
Souza Silva 

ÁREA VCP - VINCULO 
CRIANÇA E PADRILHO 

Stéfany Caroline Martins 

Thís de Souza Machado 

ÁREA DE PROGRAMAS E 
PROJETOS 

Juliana Ribeiro dos Santos 

Vânia dos Santos 



Apresentação de Queixas, Conflito de Interesses, Prevenção de Fraudes 

 

 

e Conscientização. Elas garantem a segurança da organização e uma 

governança confiável e transparente. 

 
Marco Legal 

Principais legislações, normas e princípios que orientam nosso trabalho: 

✓ Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989 (ONU) 

✓ Convenções nº 138 e nº 182, de 1999 e 2000, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) 
✓ Constituição Federal de 1988, art. 227 

✓ Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069, de 

1990) 
✓ Estatuto da Juventude – Lei nº 12.852, de 2013 

✓ Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes (Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – Conanda, 2013) 

✓ Plano Decenal da Infância 

✓ Plano Nacional de Primeira Infância 

✓ Política Nacional de Assistência Social 

✓ Resolução nº 109, de 2009, do Conselho Nacional de Assistência 

Social 

✓ Resolução nº 16, de 2010, do Conselho Nacional de Assistência 

Social 

✓ Resolução nº 27, de 2011, do Conselho Nacional de Assistência 

Social 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Tecnologias Sociais 

O PROSESC tem a sua atuação preponderante na Área da Assistência 

Social, com interfaces nas políticas de saúde, educação, cultura, 

esporte e lazer. Concebe a família, como suporte na sustentação da 

rede e principal agente da promoção, proteção e defesa da garantia 

de direitos, adota tecnologias social e metodologias participativas, que 

possam contribuir na formação para a participação nos processos de 

tomada de decisões, de planejamento e gestão, e que possam, 

efetivamente, empoderar o público na proposta de resgate a 

cidadania, protagonismo, autoestima, inserção produtiva e elaboração 

do projeto de vida, com foco no desenvolvimento do potencial 

humano e comunitário. 

Fique por dentro das tecnologias sociais desenvolvidas, em nossa 

organização e faça parte desta transformação social! 

Terapia Comunitária Integrativa é uma das principais tecnologias sociais 

desenvolvidas pelo PROSESC, em agosto de 2016, o PROSESC foi 

reconhecido, como Polo Formador desta importante tecnologia, que é 

uma proposta de intervenção psicossocial, que tem como objetivos 

primordiais, mobilizar os recursos pessoais e culturais, estabelecer e 

fortalecer vínculos entre as pessoas. A TCI oferece aos seus beneficiários 

uma probabilidade de reorganização para a melhoria pessoal e 

comunitária, fortalecendo o processo resiliente e a consciência crítica, 

habilitando indivíduos, famílias e comunidades, para superarem a 

posição de vitima, em direção ao empoderamento pessoal e social. 

Em 2017, o PROSESC, em parceria com MISC – Movimento Integrado de 

Saúde Comunitária de Minas Gerais, e com apoio do ChildFund Brasil 

concluiu a formação em TCI de 55 profissionais da rede sociassistêncial 

e lideranças comunitárias do baixo, alto e médio Vale do 

Jequitinhonha. Realizou-se, em parceria com MISC-Minas e PROCAJ- 

Projeto Caminhando Juntos, a segunda formação do Cuidando do 

Cuidador, sendo o primeiro módulo realizado pelo Drº Adalberto 

Barreto,  criador  da  TCI.  A  formação  aconteceu  em  Diamantina-MG, 

com 33 participantes. Além das atividades de formação o PROSESC 

através das rodas de Terapias Comunitárias e Vivências de Resgate da 

autoestima beneficiaram 382 pessoas, sendo pais, mães, crianças, 

adolescentes, jovens e profissionais, da rede socioassistencial do 

município. 



 

 

 

AFLATOUN- É um Programa de Educação Social e Financeira que ajuda 

as crianças e adolescentes a pensar de forma crítica sobre direitos e 

deveres, bem como, a obter conhecimentos financeiros e capacidades 

que lhes permitam fazer melhor uso dos recursos. A educação social 

lhes ensina cidadania responsável, fazendo-os sentir a necessidade de 

conhecer e de se envolverem nas questões sociais, que afeta-nos. A 

educação financeira lhes fornece instrumentos de poupança, 

orçamentos e participação em empreendimentos. Em 2017, atendemos 

29 crianças do Bairro São Vicente e do Tempo Integral em parceria com 

a Escola Estadual Mestra Aurora. 
 

CLAVES – Brincando nos Fortalecemos, seu objetivo é promover 

atividades relacionadas á prevenção de maus tratos e violência sexual 

contra crianças e adolescentes. A partir de uma abordagem lúdica e 

participativa o CLAVES promove a redução da situação de 

vulnerabilidade de crianças e adolescentes por meio do 

desenvolvimento do fortalecimento pessoal, familiar e comunitário. Em 

2017, atendemos 40 crianças e 12 pais do Bairro Varginha em parceria 

com Secretária Municipal de Ação social através do CRAS- Centro de 

Referência da Assistência Social e do Tempo Integral, em parceria com 

a Escola Estadual Mestra Aurora. 



 

 

 

 

GOLD - Grupo de Oportunidade Local de Desenvolvimento tem como 

principais pontos a mobilização social, a poupança, educação 

financeira, concessão de crédito e o desenvolvimento de negócios 

locais. O empoderamento das pessoas é potencializado, assim como, 

das capacidades locais, os empreendedores se fortalecem  e 

percebem que, juntos, podem realizar melhor as mudanças necessárias 

para o desenvolvimento da sua comunidade. Em 2017, tivemos 03 

grupos, sendo, 43 pessoas, juntos pouparam R$ 13.552,00 reais e com 

juros médio de 2,8% emprestaram R$ 10.790,00 reais, alongo do ciclo, 

supriram necessidades básicas de saúde, alimentação e fortaleceram 

12 empreendimentos, sendo, o principal foco de investimento a 

agricultura familiar e criação de animais de pequeno porte. 
 

 
 

PHOTOVOICE é uma metodologia, que funciona como um catalisador 

ativo para a mudança e se justifica pelo poder que a fotografia tem, o 

Projeto “Olhares em Foco” , tem a intenção de promover a 

participação autêntica e democratizar a informação, através da 

fotografia, usando-a, como um instrumento de arte, protagonismo 

juvenil, reflexão, diagnóstico da comunitário, informação e formação. 

Em 2017, foram beneficiarios, 35 adolescente e jovens, da comunidade 

rural de Santana e da zona urbana de Carbonita na faixa etária de 13 a 

24 anos. Ao final do projeto, foram realizadas duas exposições aberta a 



 

 

comunidade, uma na Escola Municipal de Santana e uma na Escola 

Estadual Mestra Aurora, sendo prestigiadas, por um publico médio de 

600 pessoas. 

 

 
 

 
 

Casinha de Cultura é uma tecnologia social que cria espaços de 

encontro, convivência inclusiva, que propicia a interlocução e ação 

conjunta, do brincar e a valorização da cultura local e regional em suas 

variadas formas de expressão, aproximando as diferentes gerações, 

promovendo o desenvolvimento social, cognitivo e emocional. Em 2017, 

o PROSESC através da Casinha de Cultura Cabana do Sapê de Abadia, 

beneficiou 42 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e pais. 

 
 

LUTA PELA PAZ – Trabalha o desenvolvimento pessoal, por meio de 05 

pilares: boxe e artes marciais, educação, acesso ao trabalho, suporte 

social e liderança juvenil. Final de 2016 o PROSESC iniciou a 

implementação desta proposta criou o Espaço Jovem em Ação, um 

espaço idealizado pela juventude, onde são ofertas as modalidades de 

luta o Kickboxing e a Capoeira, sendo alinhada a esta proposta as 

atividades esportivas de Ciclismo e os Jogos de Quadras, já, ofertados 



 

 

pela instituição. Durante estas atividades, são trabalhados atitudes e 

valores, que favorecem a educação para Paz, por meio de rodas de 

conversas e oficinas do PEAS- Programa de Educação Afetiva Sexual. O 

acesso ao trabalho acontece por meio das oficinas básicas e 

avançadas de informática, nas quais, jovens, além das noções de 

informática, aprendem sobre a elaboração de currículos e realizam 

cursos EAD – Educação a Distância para fortalecimento curricular e 

aprimorar habilidades. Também são realizados cursos, em parceria com 

o SENAR, onde os jovens são incentivados a participar. A organização 

realiza campanhas para incentivo a participação no ENEM - Exame 

Nacional do Ensino Médio e divulgação de informações e orientações 

para acesso a bolsas de estudos e editais, em instituições federais. O 

suporte social é ofertado por meio do acompanhamento social da 

equipe do PROSESC e através da Terapia Comunitária Integrativa, um 

espaço de acolhimento, escuta e partilha, que possibilita estabelecer e 

fortalecer vínculos entre as pessoas. E a liderança juvenil é fortalecida, 

por meio das formações continuadas do Comitê Jovem e da REJUDES – 

Rede de Juventude em Defesa dos Seus Direitos, e pela atuação ativa 

dos jovens nas decisões da organização. Em 2017, foram beneficiadas 

165 pessoas sendo crianças, adolescentes, jovens e pais. 

 

 
 

 
 

MJPOP - Monitoramento Jovem de Políticas Públicas é uma tecnologia 

social que visa ao Empoderamento de adolescentes e jovens e ao 

desenvolvimento do protagonismo juvenil. Fundamentada em 5 

elementos principais: voz, informação, diálogo, ação e prestação de 

contas. Engaja os participantes no monitoramento de políticas e 

serviços públicos. Através desta tecnologia, por iniciativa de alunos da 

escola Mestra Aurora, integrantes do Comitê Jovem do PROSESC e da 

REJUDES - Rede de Juventude em Defesa de seus Direitos Sociais, iniciou- 

se o monitoramento da política de educação, tendo, como foco, a 



 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Escolar da Mestra Aurora. A ação iniciou-se no final de 2016, 

com uma reunião dos alunos, com representes do PROSESC e da 

escola, para levantarem os problemas e pensarem a solução, para 

tornar a biblioteca mais atrativa aos leitores. Após vários encontros, foi 

realizado um plano de ação visando à revitalização do espaço. 

Durante este período, foi aberto o edital “Jornada ChildFund”, em 

parceria com Um pé de Biblioteca, que tinha como objetivo fomentar o 

hábito de ler e inclusão social, através, da leitura, no qual ,premiaria 

com Kit “Um pé de Biblioteca” iniciativas, que contemplassem o objetivo 

do edital. Na oportunidade, foi escrita a Proposta de Revitalização da 

Biblioteca da Mestra Aurora e a mesma foi premiada em 1º lugar com o 

Kit “Um pé de Biblioteca”. Em 2017, além desta conquista, em parceria 

com a comunidade, escola e o PROSESC, a biblioteca foi reformada e 

através da Campanha de Doação de livros ampliou o acervo em mais 

de 300 livros, na categoria infantil e infantojuvenil. Esta ação beneficiou, 

diretamente, 650 alunos do ensino fundamental, da Escola Estadual 

Mestra Aurora. 
 

 

VOZ, INFORMAÇÃO E 

DIALOGO 
AÇÃO 
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Antes Depois 
 

 

 

• Conhecendo um pouco mais sobre a REJUDES 



 

 

 
 

REJUDES - Rede de Juventude em Defesa de seus Direitos Sociais é uma 

rede nacional, criada pelo ChildFund Brasil, em julho de 2015. Mobiliza 

jovens brasileiros, inscritos no programa de apadrinhamento da 

instituição e participantes dos projetos executados pelas Organizações 

Sociais Parceiras, incentivando-os a tornarem-se protagonistas de suas 

próprias histórias. Em 2017, a REJUDES em Carbonita foi representada por 

um Comitê jovem local, formado por 24 jovens, sendo 12 efetivos e 12 

suplentes, com representatividade de jovens da sede e zona rural de 

Carbonita. Destacamos, como as principais ações articuladas, com 

esta rede, a realização do 2 º Encontro Local da REJUDES, Conferência 

Municipal da Juventude, com o tema Juventude-Respeito, Segurança e 

Oportunidade; Gincana da Juventude “Estatuto da Juventude, 

conhecer é preciso!” realizada, em parceria com a Escola Estadual 

Coronel Coimbra; Mobilização e participação dos jovens na Campanha 

de Prevenção e Combate à Violência e Exploração Sexual contra 

Crianças e Adolescentes e na Conferência Municipal de Assistência 

Social. Destacamos, também, a participação dos jovens nos encontros 

regional e nacional da REJUDES, com discussões de temas importantes, 

para direcionamentos regionais e nacionais, para fortalecimento, 

articulação e atuação da Rede. 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANIMADOR COMUNITÁRIO - 

Os animadores são pessoas, que se 

dedicam a ajudar, voluntariamente, 

outras famílias, tornando-se agentes de 

transformação, à medida que 

contribuem para a construção de uma 

comunidade melhor, para se viver. Em 

2017, o PROSESC contou com a 

atuação   65   animadores,   os  quais 

realizaram: visitas domiciliares para acompanhamento e orientação 

familiar, mobilização comunitária e apoio na realização de atividades 

dos programas e projetos, nas campanhas de prevenção, combate e 

nas atividades vínculo, criança e padrinho. Participaram de formação 

continuadas, em temáticas de 

relevância a proteção infantil. O 

PROSESC agradece a cada animador 

comunitário, que com amor e 

dedicação fortalece, o trabalho da 

organização e permite-nos, cada vez 

mais, fazermo-nos, presentes, 

juntamente, a estas famílias. 

 
 

Além das tecnologias sociais em 2017 realizamos também as atividades: 

 

 
Geração de Renda e Sustentabilidade 

do Lar: 

Através dos cursos profissionalizantes em 

parceria com o SENAR, projetos de 

Criação de Aves domiciliar e 

Comunitários,    Hortas  Comunitárias, 

Pomar domiciliar em 2017 o PROSESC 

beneficiou 270 famílias ampliando as oportunidades de geração de 

renda, sustentabilidade do lar e segurança alimentar. 

Jogando e Aprendendo – tem como 

objetivo contribuir e assegurar a 

aprendizagem 

oportunizando 

significativa dos alunos, 

o desenvolvimento do 



 

 

raciocínio lógico, leitura e a percepção interdisciplinar. A oficina busca 

trabalhar a dimensão pedagógica, principalmente, nas aulas de 

reforço, em contraturno escolar. Em 2017, através da parceria com 

Secretária Municipal de Educação, em parceria com a Escola Estadual 

Mestra Aurora, com os alunos do Tempo Integral, também, para grupos 

de crianças, que se inscreveram para participar das oficinas. Foram 

beneficiados 132 crianças e adolescentes. 

 
 

Oficinas Convivência para Gestantes – Um espaço para educação em 

saúde da gestante, oportunizando a troca de experiência e o 

fortalecimento de vínculos. Em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde, foram realizadas mensalmente em 2017, oficinas, nas quais, 

onde além das temáticas trabalhadas, sobre a saúde da gestante e do 

bebê, tiveram atividades de artesanato, em que foram confeccionadas 

peças para o enxoval do bebê, sendo, ao longo do ano beneficiadas, 

28 gestantes. 
 

 
 

Oficinas de Balé: O Balé consiste em unir a técnica, a música e a 

atuação nos movimentos. Dançar não só é divertido, como também, 

muito favorável ao bem-estar físico e emocional das crianças. Além de 

melhorar a coordenação motora, a 

dança, também, ajuda a criança em 

sua autoestima, estimula o 

desenvolvimento intelectual e 

emocional, favorece o fortalecimento 

de vínculos interpessoais e comunitário. 

Em 2017, iniciaram as oficinas de Balé 

beneficiando, 42 crianças e 

adolescentes. 



 

 

Ações Itinerantes: São ações ofertadas pelo PROSESC, em parceria com 

a Secretaria Municipal de Ação Social e Secretária Municipal de 

Educação, nas Escolas Municipais de Abadia, Santana, Mercadinho, 

Monte Belo e Estiva. Sendo um espaço, que amplia o universo 

educacional dos alunos por meio da oferta de atividades que favorece 

a convivência inclusiva, respeita a diversidade, fortalece os vínculos 

interpessoais, comunitário e escolar, por meio da interlocução e ação 

conjunta do esporte, cultura e lazer. 

 
 

 

 

 

 
• Índice de Desempenho de Projetos Sociais 

Índice de Desempenho de Projeto – IDP: é instrumento que tem como 

principal objetivo acompanhar todo processo anual dos projetos 

realizados pelas organizações parceria do ChildFund Brasil, calculando 

o IDP através das Atividades realizadas, Beneficiados atendidos e dos 

planejamento Financeiro. 



 

 

Em 2017, o PROSESC apresentou um índice de desenvolvimento de 

projeto de 0,96 sendo um resultado satisfatório, conforme gráfico 

abaixo: 
 

 
 

• Apadrinhamento de Crianças 

O PROSESC tem, atualmente, inscritas, no sistema de apadrinhamento 

do ChildFund Brasil, um total de 1.247 (mil e duzentos e quarenta e sete) 

crianças,adolescentes e jovens, deste total 1.073 (mil e setenta e três) 

são apadrinhados. 



 

 

 

 

• Proteção Infantil 

Em 2017, para o fortalecimento da Proteção Infantil, no município de 

Carbonita  o  PROSESC,  implantou  a  Política  Institucional  de  Proteção 

Infantil  e o Plano Operacional  de Preparação para emergência, nos 

quais realizou: 

• Oficinas de formação para animadores e lideranças comunitárias, 

em temáticas de relevância ao fortalecimento dos mecanismos 

comunitários de proteção; 

• Oficinas de teatro, com crianças e adolescentes, que culminou 

na criação da peça de teatro “Dona PPI” que foi apresentada na 

sede e toda a zona rural, com objetivo de apresentar a Política 

de Proteção Infantil do PROSESC à comunidade; 

• Oficina de rádio, com elaboração de programas, informando 

sobre a PPI e o Sistema Garantia de Direitos com veiculação no 

Programa de Radio Jovem em Ação, um programa pensado e 

elaborado por crianças, adolescentes e jovens. 

• Campanha de Prevenção e Combate à Violência e Exploração 

Sexual de crianças e adolescentes, com referência ao dia “D” 18 

de Maio, em parceria com as Secretarias Municipais de Ação 

Social, Saúde e Educação, juntamente com CREAS – Centro 

Especializado de Referência da Assistência Social, CRAS- Centro 

de Referência da Assistência Social, CMDCA- Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, APAE e 

Escolas municipais e estaduais; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

• Resultado de Finanças (G4-17) 
 

ENTRADAS ChildFund Brasil Outros Parceiros Total 

Subsídio 350.785 33.581 384.366 

Presentes para 

Crianças -DFC 

137.858  137.858 

Isenções  37.618 37.618 

Trabalho Voluntário  62.031 62.031 

Doações  8.574 8.574 

Receitas Financeiras  4.399 4.399 

TOTAL 488.643 146.203 634.846 

SAÍDAS    

Projetos Sociais 172.166 21.018 193.184 

Presentes para 
Crianças 

114.418  114.418 

Pessoal e Encargos 114.422 17.044 131.467 

Materiais Diversos    

Despesas de 
Depreciação 

 20.141 20.141 

Trabalho Voluntário  62.031 62.031 

Isenções  37.618 37.618 

Suporte 

Administrativo 

102.037 1.556 103.593 

TOTAL 503.043 159.408 662.452 



 

 

 

• Depoimentos 

Nome: Marinalva Gomes de Araújo 

Idade: 26 anos 

Atividade voluntária: 

Animadora comunitária e Terapeuta Comunitária 
 

Sou Marinalva, mãe de três filhos e família inscrita, 

aproximadamente 10 anos no PROSESC. Eu e minha 

família participamos de várias atividades, que são de 

extrema importância ao nosso desenvolvimento. 

Desde o momento que conheci o PROSESC, fiquei 

encantada, com a seriedade que a  entidade 

trabalha pelas famílias. Tive a oportunidade de 

participar de reuniões e capacitações, que 

transformaram minha vida, mudou minha autoestima 

e ajudou-me a contornar as dificuldades do dia a dia. Tornei-me uma mãe 

melhor aos meus filhos. Sou animadora e terapeuta comunitária, formada 

pelo PROSESC e tenho prazer em contribuir com uma instituição que, além 

de ajudar minha família, sempre ajuda a minha comunidade. 

 

 

Nome: Vitória 

Idade: 11 anos 

Atividade: Oficina de programa de rádio 

 
Eu sou Vitória, tenho 11 anos, participei da oficina de 

rádio oferecida pelo PROSESC e, hoje faço parte do 

programa de rádio, que vai ao ar semanalmente. A 

oficina de programa de rádio ajuda-me na escola, 

melhorei  minha  leitura  e  o  modo  de  expressar. 

Participar das oficinas do PROSESC, ajuda-me, no 

cotidiano, sou mais comunicativa e acredito que isto poderá contribuir 

muito , ao meu futuro. 



 

 

 

Nome: Pedra Adriana dos Santos 

Idade: 36 anos 

Atividade: GOLD 

 
Meu nome é Pedra Adriana dos Santos, sou da 

comunidade  de  Lagoa  no  município  de  

Carbonita. Participo do GOLD, em minha 

comunidade, e para mim, participar do mesmo, é 

uma experiência muito boa, principalmente, porque 

é uma forma de aprender a economizar, e na 

realização dos encontros, em grupo,ficamos 

conhecendo melhor as pessoas fazendo novas 

amizades e aprendendo coisas novas. O GOLD traz, 

também, uma responsabilidade que precisamos ter, pois, administramos o 

dinheiro do grupo e, assim, aprendi como administrar o meu próprio dinheiro. 

É muito bom, fazer parte deste grupo, atualmente, estou como presidente e 

é uma maneira que encontrei, para romper com o medo de não saber ser 

liderança, local. 

 

 

 

Nome: Jamiles Silva Reis 

Idade: 22 anos 

Atividade: Roda de TCI 

 
 

 
Participar das rodas de terapia para mim foi uma 

experiência inesquecível, pois eu consegui transformar 

o ódio que eu guardava há muito tempo em amor, 

pelo fato que eu sou filha adotiva e não tinha 

conseguido perdoar minha mãe e não pode estar 

comigo quando eu era um bebê. Na roda de terapia 

tive a oportunidade de expressar o que eu sentia e as 

conversas com o grupo me ajudou a entender. Hoje 

em dia falo com a minha mãe verdadeira e tento 

entender um pouco melhor o lado dela, a terapia me 

ajudou a aprender a perdoar e procurar entender o 

outro lado da história. 



 

 

 
 

• Sumário GRI-G4 – (Global Reporting Initiative) 

(G4-1) Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da organização (p. ex.: diretor- 

presidente, presidente do conselho de administração ou cargo equivalente) sobre a relevância da 

sustentabilidade para a organização e sua estratégia de sustentabilidade. 

(G4-2) - Apresente uma descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. 

(G4-3) - Relate o nome da organização. 

(G4-4) - Relate as principais marcas, produtos e serviços. 

(G4-5) - Relate a localização da sede da organização. 

(G4-6) - Relate o número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais as suas 

principais operações estão localizadas ou que são especialmente relevantes para os tópicos de 

sustentabilidade abordados no relatório. 

(G4-7) - Relate a natureza da propriedade e forma jurídica da organização. 

(G4-8) - Relate os mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores 

abrangidos e tipos de clientes e beneficiários). 

 
(G4-9) - Relate o porte da organização, incluindo: 

Número total de empregados; 

Número total de operações; 

Vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou receita líquida (para organizações do setor 

público); 

Capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido (para organizações do setor 

privado); 

Quantidade de produtos ou serviços prestados. 

(G4-14) - Relate se e como a organização adota a abordagem ou princípio da precaução. 

(G4-15)- Liste as cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter 

econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa. 

(G4-16) - Liste a participação em associações (p. ex.: associações setoriais) e organizações nacionais ou 

internacionais de defesa em que a organização:  Tem assento no conselho de governança  Participa de 

projetos ou comissões;  Contribui com recursos financeiros além da taxa básica como organização 

associada;  Considera estratégica a sua participação Isso se refere principalmente à participação como 

associada do ponto de vista da organização; Isso se refere principalmente à participação como 

associada do ponto de vista da organização. 

(G4-17) - Liste todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos 

equivalentes da organização. Relate se qualquer entidade incluída nas demonstrações financeiras 

consolidadas ou documentos equivalentes da organização não foi coberta pelo relatório. 

(G4-24) - Apresente uma lista de grupos de stakeholders engajados pela organização. 



 

 

 

(G4-28) - Período coberto pelo relatório (p. ex.: ano fiscal ou civil) para as informações apresentadas. 

(G4-30) - Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.). 

(G4-31) - Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo. 

(G4-32) - Relate a opção “de acordo” escolhida pela organização. Relate o Sumário de Conteúdo da 

GRI  para  a  opção  escolhida  (veja  as  tabelas  abaixo).  Apresente  a  referência  ao  Relatório  de 

Verificação Externa, caso o relatório tenha sido submetido a essa verificação. Embora a GRI recomende 

o uso de verificação externa, essa recomendação não constitui um requisito para que o relatório esteja 

“de acordo” com as Diretrizes. 

(G4-34) - Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais alto órgão de 

governança. Identifique quaisquer comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho na tomada 

de decisões que possuam impactos econômicos, ambientais e sociais. 

(G4-56) - Descreva os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como 

códigos de conduta e de ética. 
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