
 
  

 

 

 



 

  

 

                      Mensagem da Direção (G4-1) 
 
A PROSESC ao longo de sua caminhada vem fortalecendo 
a comunidade frente aos seus principais problemas. 
Contribuindo para o desenvolvimento comunitário 
socialmente sustentável, acreditando no potencial 
transformador de cada um, entendo a família como 
principal suporte na rede de proteção, promoção e 
defesa na garantia de direitos, principalmente das 
crianças e adolescentes que se apresentam mais 
vulneráveis no contexto em que vivemos.  
Em novembro em 2018 foi eleita a nova diretoria para o 
mandato 2018 a 2021, e fazer parte dessa história esta 
sendo um presente. Poder contribuir como presidente 
através do trabalho voluntário está sendo uma 
experiência desafiadora, mas ao mesmo tempo 
gratificante, por poder contribuir com o bem estar de 

tantas famílias, crianças, adolescentes e jovens de Carbonita e do Bairro Fazendinha de 
Itamarandiba hoje inscritas na organização, indo muitas vezes além, beneficiando a 
comunidade em geral.  
Aproveito para agradecer a todos nossos parceiros, em especial ao ChildFund Brasil, 
que está ao nosso lado desde a fundação da PROSESC, sendo hoje muito mais do que 
um parceiro. Agradeço também aos demais companheiros do Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal, Equipe técnica, colaboradores e carinhosamente a 
todos os voluntários. Agradeço também a cada família que nos confia diariamente os 
seus filhos para participar das diferentes atividades ofertadas na organização. E não 
tem como deixar de agradecer a cada criança, adolescentes e jovens que trazem  vida 
ao nosso trabalho  e que enchem nossos corações de esperança e nos motivam a 
caminhar rumo ao mundo socialmente mais justo.     
 
 
 
 
  

Raquel Rosa da Rocha 

Presidente da PROSESC 



 

  

   
 

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 sua vez as crianças, 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 infanto-juvenil. 
Portanto entendendo a vulnerabilidade, pobreza ou exclusão social, como fenômenos 
de destituição 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 2018 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, a longo prazo, e atender ao seu público. 

 

 

Perfil da Organização (G4-3; G4-4; G4-5; G4-6; G4-7; G4-8) 
 
A     Associação 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, vínculo, 

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. 

A PROSESC tem quatro pilares que orientam sua atuação: Educação para a Paz e não a 

Violência, Sustentabilidade, Liderança 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) 

                                                          

 
 

Gestão (G4-9; G4-14; G4-15; G4-16) 

A PROSESC, conta com seis funcionários contratados pelo regime CLT, atende 975 

famílias, sendo 332  beneficiários na faixa etária de 0 a 5 anos, 918 de 6 a 14 anos e 

868  de 15 a 24 anos e 1830 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, e o Bairro Fazendinha do município de 

Itamarandiba.  

Em 2018 desenvolvemos cinco projetos em parceria com ChildFund Brasil, sendo: 

Sustentabilidade do Lar, Família Cuidadora , Adolescentes Saudáveis   e   Participativos,   

Habilidades   para a  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  a  vida. 

A 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, a 

PROSESC adota o Plano 

Operacional de Preparação para Emergência, que estabelece normas operacionais de 

resposta a situações emergenciais de forma integrada e solidária, entre os órgãos de 

Defesa Social, ChildFund e os mecanismos comunitários atuantes, que agem  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 os 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. 
Foi realizada uma pesquisa pelo ChildFund Brasil, para avaliar o índice  de  Governança,  
com  as  diretrizes  do  GIFE,  na  avaliação, apresentamos uma média satisfatória em 
2017 de 77,80 acima, da média geral que foi 74,21. Contudo, havia ainda 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. 
Nesse sentido uma das nossas metas para 2018, era melhorar o nosso indicador de 
transparência, por meio da ampliação dos nossos canais sociais de comunicação. No 
final de 2018 participamos novamente da pesquisa GIFE e obtivemos uma média de 
95,59 melhorando a nossa média significativamente em relação a 2017 alcançando a 
nossa meta.  Veja o quadro abaixo:  
 
 



 

  

 
 

 
 
Auditorias 
 
A 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 em Minas Gerais. Para mais informações acesse: 
http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/219345 
 
Colaboradores (G4-10) 
 
A PROSESC conta com uma equipe constituída por seis funcionárias contratadas pelo 
regime CLT, residentes no município de Carbonita, dessas, seis são terapeutas 
comunitárias, cinco com formação em comunicação não violenta, duas certificadas 
pelo PMD-pro em Gestão de Projetos, formações essas que qualificam a escuta, 
melhora a comunicação e os serviços ofertados pela instituição. Destaca-se o 
comprometimento da equipe com a missão da instituição. A PROSESC além da equipe 
técnica, em 2018, contamos com a colaboração de dez prestadores de serviço em 
diferentes áreas: fotografia, informática, balé, capoeira, artes marciais, esporte, 
beleza, arte e cultura, e com o apoio de sessenta e sete voluntários na execução dos 
trabalhos realizados pelo PROSESC, sendo animadores comunitários e amigos da 
Casinha de Cultura.  
 
 
 
 

http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/219345


 

  

 

 
 
 
Políticas e Procedimentos 
 
Adotamos importantes políticas e procedimentos que embasam o trabalho sendo elas: 
Política de Proteção Infantil, Salvaguarda Infantil, Política de Apadrinhamento do 
ChildFund, Apresentação de Queixas, Conflito de Interesses, Prevenção de Fraudes, 
Código de Conduta e Ética Empresarial, Política de Acesso e uso da informação do 
PROSESC . 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 sociais  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 à 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 em 
parceria com ChildFund Brasil e faça parte desta transformação social! 
 

Terapia  Comunitária   Integrativa -  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

PROSESC – Pólo Formador em Terapia Comunitária Integrativa 

Conheça um pouco mais desta história...   

  

 O primeiro contato com a TCI se deu a 

partir da aprovação do Projeto “Redescobrir” pelo 

PROSESC no ano de 2011, junto a SEDS – Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social do Estado de 

Minas Gerais.  

A ação marco do projeto foi a primeira formação em TCI do Vale do Jequitinhonha. A 

capacitação aconteceu em Carbonita, em 2012 e 2013 ministrada pelo Movimento 

integrado de Terapia Comunitária de Minas Gerais MISC-Minas.  

A partir da primeira formação a TCI insere-se no contexto das organizações parceiras 

do ChildFund como parte integrante das atividades sociais desenvolvidas em rede no 

Vale do Jequitinhonha, com a proposta de favorecer o desenvolvimento das 

competências pessoais por meio da integração comunitária promovendo o resgate da 

dignidade e da cidadania. 

De 2013 a 2015 tivemos muitos resultados positivos, aconteceram:  

✓ 1º Curso Resgate da Autoestima-CC;   

✓ Formação da 2ª turma em TCI do Vale do Jequitinhonha com apoio do 

ChildFund Brasil.   

 

Em 2015, uma grande conquista, o PROSESC se consolida como Pólo do Cuidado, 

reconhecido pela ABRATECOM.  

Em 2016, mais uma grande conquista o PROSESC é certificado como Pólo Formador e 

com o apoio do MISC Minas realiza a 3ª Formação em TCI do Vale do Jequitinhonha e 

em 2017 mais um sonho realizado acontece o 2º 

Curso Cuidando do Cuidador  ministrado  por  Dr.º 

Adalberto Barreto criador da TCI.  

E em abril de 2018 iniciou-se a formação da 4ª Turma 

de Terapia Comunitária Integrativa, beneficiando 

diretamente 50 pessoas, sendo lideranças 

comunitárias e profissionais que atuam diretamente 

nas áreas de assistência social, saúde e educação, e no 

período de formação de abril a setembro, realizou 857 

atendimentos através do estágio pratico das rodas de 

TCI beneficiando, crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos.  

 



 

  

Veja o gráfico:  

 

 
 

As rodas foram realizadas em diferentes 

espaços sendo: escolas municipais e estaduais, 

organizações sociais parceiras; CRAS, CREAS, 

instituições religiosas, postos de saúde, 

conselhos comunitários em comunidades rurais 

e quilombolas localizadas  nos municípios de 

Carbonita,Diamantina,Itamarandiba,Turmalina, 

Veredinha, Minas Novas, Chapada do Norte, 

Virgem da Lapa, Araçuaí, Berilo, Francisco 

Badaró, Padre Paraíso, Itaobim, Jequitinhonha , 

Jenipapo, Comercinho, Medina, Coronel Murta.   

Os principais temas abordados nas rodas de TCI durante este período estão  

relacionados ao estresse (angústia, medo, ansiedade, insônia, nervosismo, mágoa, 

tristeza, solidão, saudade, raiva, dores em geral), conflitos familiares (entre marido e 

mulher, separação, pais, filhos, irmãos...), drogas ( dependências, agressões em 

contexto familiar e comunitário) e Alcoolismo.  

As principais estratégias de enfrentamento apresentadas estão relacionadas ao 

fortalecimento/ empoderamento pessoal: capacidade de apropriar-se do seu “poder 

agir”, buscar redes solidárias (amigos, vizinhos, associações, grupos de auto ajuda), 

buscar apoio religioso ou espiritual, cuidar e se relacionar melhor com a família, buscar 

ajuda profissional e ações de cidadania (serviços públicos).  

Resultados esses que vem reafirmar o potencial dessa Tecnologia Social.  

E tudo isso só foi possível graças a nossa rede de parceiros:   
 



 

  

 
 

Além dos benefícios através da formação em 2018, a PROSESC através das rodas de 
Terapias Comunitárias e Vivências de Resgate da autoestima realizou 442 atendimentos 
beneficiando diretamente pais, mães, crianças, adolescentes, jovens e profissionais da 
rede socioassistencial do município de Carbonita.  
 
                    

 

 

 



 

  

AFLATOUN-  

 
Em 2018 o clubinho Aflatoun “Amigos do Bairro São Vicente” composto por 23 
crianças de 7 a 13 anos, com objetivo de conscientizar sobre o uso consciente dos 
recursos naturais, surgiu o Projeto Poupando Energia, durante as oficinas do Aflatoun 
trabalharam-se os temas: Dicas para economizar energia, a relação entre poupar 
energia elétrica e proteger o ambiente, Poupar energia é poupar dinheiro. A partir das 
oficinas o clubinho entrou em ação cada criança iniciou uma campanha em sua casa 
orientando seus familiares ao uso consciente de energia, monitoramento dos hábitos 
de sua família para garantir disciplina no uso deste recurso e monitoramento das 
contas de luz, ao final de 3 meses a maioria das crianças conseguiu reduzir os gastos da 
família com energia elétrica, tivemos crianças que conseguiram poupar durante esse 
período o valor médio de R$ 20,00. 
 

                                                                       



 

  

CLAVES – Brincando nos Fortalecemos 

 Em 2018, atendemos 26 crianças em parceria com a Escola Estadual Mestra Aurora as 

atividades em Tempo Integral e o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social. 

              

 

 

 
 
 
 
 



 

  

GOLD - Grupo de Oportunidade Local de Desenvolvimento

 

Em 2018, tivemos 03 grupos, beneficiando 45 pessoas ao longo do ano, juntos 

pouparam R$ 9.588,50 e com juros médio de 2,8% emprestaram R$ 8.577,00 ao longo 

do ciclo. O valor poupado garantiu aos participantes sanar através dos empréstimos 

necessidades básicas de saúde, alimentação e ao final contribuiu para o fortalecimento 

de  cinco empreendimentos, sendo, o principal foco de investimento, a agricultura 

familiar e a criação de animais de pequeno porte, contribuindo também para a 

melhoria de moradia e de educação dos participantes do grupo.  

 

               
 
 
 
 



 

  

OLHARES EM FOCO 

 
Em 2018, foram beneficiados 17 adolescentes e jovens, distrito de Monte Belo na faixa 

etária de 13 a 24 anos, as atividades foram realizadas em parceria com a Escola 

Municipal de Monte Belo. Ao final do projeto foi realizada uma exposição aberta à 

comunidade.  

 

                         
 
 
 
 
 
 
 



 

  

CASINHA DE CULTURA  

 

 
 

Em 2018, o PROSESC através do Projeto aprovado junto ao FIA – Fundo da Infância e da 

Adolescência de Carbonita, fortaleceu as ações da Casinha de Cultura Cabana do Sapê 

de Abadia, inaugurou a Casinha de Cultura Flor de Mutamba na comunidade de Lagoa 

e potencializou as atividades da Casinha de Cultura Itinerante em parceria com 

Secretária Municipal de Educação por meio das Escolas Municipais de Abadia, Santana, 

Mercadinho, Monte Belo e Núcleo Estiva. A Casinha Itinerante beneficiou também o 

bairro Fazendinha do município de Itamarandiba através da parceria com a ACODEF – 

Associação Comunitária em Defesa das Famílias do Bairro Fazendinha.    

Beneficiando ao longo do ano 859 crianças, adolescentes, jovens e famílias.  

      



 

  

 

        
 

 

LUTA PELA PAZ – 
 

 
Através da proposta da Luta pela Paz, atendemos em 2018, diretamente 156 pessoas 
sendo crianças, adolescentes, jovens e pais residentes em Carbonita e no Bairro 
Fazendinha de Itamarandiba com oficinas de Kickboxing e capoeira. 
 



 

  

         
   

 

ANIMADOR COMUNITÁRIO- 

 



 

  

Em 2018, o PROSESC contou com atuação 62  animadores,  os  quais realizaram: visitas 

domiciliares para 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 encontros de formação 

continuadas, em temáticas de relevância a proteção infantil. O PROSESC agradece mais 

uma vez 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. 

                      

 

REJUDES – Rede de Juventude em Defesa de Seus Direitos Sociais   

 

 

 

No ano de 2018 o PROSESC desenvolveu atividades de formação e capacitação 

continuada com os jovens pertencentes ao grupo Jovens em Ação e comitê jovem da 

REJUDES. Os temas trabalhados foram de acordo com a proposta do comitê Nacional 

REJUDES do Child Fund Brasil, desenvolvido pela Educadora referencia local com apoio 

da coordenação da OSP, assessoria de desenvolvimento comunitário e articulador de 

área. Sendo os temas centrais para os trabalhos: Agenda 2030, ODS e 

empreendedorismo. Dentro destes temas foram trabalhados mensalmente alguns sub-



 

  

temas com o intuito de orientar a 

juventude em suas tomadas de decisões, 

prepara - los para o mercado de trabalho. 

As oficinas foram realizadas com objetivo 

de sensibilizar os participantes no que se 

refere as questões de carreira e, 

especialmente, estimulá-los a pensar 

sobre aspectos relacionados à decisão 

profissional. Contudo, é um processo 

complexo, que envolve diferentes fatores 

como, por exemplo, autoconhecimento, exploração de si e do mundo e tomada de 

decisão sobre seus interesses e objetivos de vida. Os protagonistas das mudanças, 

naturalmente, sempre são os mais jovens, por serem mais vigorosos, sonhadores e os 

que mais precisam das mudanças, pois são os herdeiros do futuro. Nos jovens, o 

sentido da transformação, da revolução, da mudança é muito mais que biológico, é o 

instinto de mudança que os seres humanos tanto precisam. 

            

Além das tecnologias sociais em 2018 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 em 2018 o PROSESC beneficiou 275 famílias 

ampliando as oportunidades de geração de renda, 

sustentabilidade do lar e segurança alimentar. 

 

 

 

Informática/ Jogando e Aprendendo / Reforço 

Escolar – 

Com o objetivo de contribuir para 

inclusão digital e uma educação de qualidade 

em 2018 foram ofertadas oficinas de 

informática básica e avançada beneficiando 159 

pessoas sendo crianças, adolescentes, jovens e 

adultos.  E oficinas de reforço escolar por meio 

da interação tecnológica das crianças com jogos 

educativos contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da leitura, 

beneficiando diretamente 40 crianças do ensino fundamental.   



 

  

   
 

 

 

Oficinas de Ciclismo, Esporte e lazer- Foram ofertadas oficinas de ciclismo, esporte e lazer 

beneficiando 79 crianças, adolescentes e jovens, as atividades têm como objetivo desenvolver  

habilidades que favoreçam a educação no trânsito, estimular o desenvolvimento pessoal e social, 

bem como a promoção da cultura da paz.  

 

                   

 
 

 

 

 



 

  

 

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 2018, 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 30  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 

2018, iniciaram as oficinas de Balé beneficiando, 35 crianças e adolescentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

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 do planejamento financeiro.  Em 2018, o PROSESC 

apresentou um índice médio de desenvolvimento de projeto de 0,96 sendo um 

resultado satisfatório, conforme gráfico abaixo. Sendo premiado pelo ChildFund Brasil 

uma das três organizações parceira de Minas Gerais com melhor índice de 

desempenho de projetos: 



 

  

 Apadrinhamento de Crianças 

 

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

Brasil, um total de 1.295 (mil e duzentos e noventa e cinco) crianças,adolescentes e 

jovens, deste total 1.159 (mil e cento e cinqüenta e nove) são apadrinhados.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Proteção Infantil 

 

 
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: 

✓ Escuta Comunitária em parceria com a rede socioassistencial no Distrito de 

Monte Belo para identificar as situações de risco a proteção Infantil e os 

Mecanismo de Proteção Comunitária.  

✓ Formação da Rede local sobre os Mecanismos de Proteção Comunitária.  

✓ Elaboração do Plano de Ação Comunitária para fortalecimento dos Mecanismos 

Comunitário de Proteção do Distrito de Monte Belo.   

✓ 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. 

✓ Campanha de Valorização da Vida, Setembro Amarelo 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, Fraternidade Espírita Caminho e Luz. 

 

 

 

 



 

  

Resultado de Finanças (G4-17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS ChildFund 
Brasil 

Outros 
Parceiros 

Total 

Projetos Sociais 429.163,13   429.163,13 

Presentes para Crianças 107.022,39   107.022,39 

Doações   49.437,29 49.437,29 

Isenções Fiscais   37.404,80 37.404,80 

Outras   1.272,63 1.272,63 

TOTAL 536.185,52 88.114,72 624.300,24 

SAÍDAS       

Projetos Sociais 284.309,02 39.287,29 323.596,31 

Presentes para Crianças 104.653,32   104.653,32 

Colaboradores 136.441,82   136.441,82 

Isenções Fiscais   37.404,80 37.404,80 

Despesas Financeiras 11.088,75 1366,90 12.455,65 

Depreciação 23.259,35   23.259,35 

TOTAL 559.752,26 78.058,99 637.811,25 



 

  

 

Depoimentos  

 

“A parceria do PROSESC com a ACODEF foi muito boa, antes a 
nossa associação ficava praticamente fechada, sem 
atividades para as famílias. E depois que o PROSESC chegou 
nossas crianças tem lazer, tem atividades e não fica mais só 
na rua. Sou muito grata, vejo que as crianças amam as 
atividades da Casinha de Cultura e tem prazer em participar e 
elas estão felizes com as atividades de informática que vão 
começar. Em fim observo que até o comportamento das 
crianças, neste pouco tempo de trabalho na comunidade, está 
melhorando.”   

Geralda Maurícia da Silva,  
Liderança comunitária. 

 
 
 

 “Como mãe e família inscrita desde o inicio  vejo o PROSESC 
como um parceiro e mediador junto às famílias de Carbonita, 
pois as atividades desenvolvidas buscam a socialização, 
fortalecimento e o empoderamento das famílias.” 

 
 
 

Beatriz Alves Pereira,  
Animadora Comunitária.  

 
 
 

“Como educador a mais de 20 anos, vejo o PROSESC como um 
parceiro da comunidade carbonitense, sempre atuando de 
forma proativa junto às famílias, fazendo com frequência um 
trabalho de socialização e ressocialização cuidando bem de 
nossas crianças e jovens com muita responsabilidade utilizando 
para isso um universo muito amplo de atividades. O PROSESC 
desenvolveu, com suas ações ao longo dos anos, a capacidade 
de “Cuidar”. E esse “Cuidar” com olhar de quem conhece a 
comunidade na qual está inserido sempre foi um diferencial 
para todas as famílias atendidas.”  

 
Adilson de Paula Barbosa  

Diretor da Escola Estadual Mestra Aurora  
Instituição Parceira do PROSESC  

 
 
 
 
 
 



 

  

 
“O Aflatoun pra mim é aprendizado eu aprendo 
coisas novas. Aprendi a economizar luz, economizar 
o dinheiro para ajudar minha mãe e a cuidar do 
planeta. Aprendi a não deixar a luz acesa, agora 
tomo banho rápido, não fico mexendo no celular na 
tomada, pego uma água e deixo fora da geladeira 
para não precisar abrir a geladeira toda hora,não 
deixo a televisão ligada toda hora.Eu gosto muito 
de participar do grupo.”  
 

Tauane Rosa Martins,  
Participante do Clubinho do Aflatoun. 

 
 

 

“Aprendi na REJUDES a interagir melhor com as 

pessoas, sobre o mercado de trabalho, a me preparar 

para o mundo, seja como pessoa ou com relação a 

uma profissão, aprendi valores, a trabalhar em 

conjunto, em fim o meu 2018 foi produtivo na 

REJUDES.“  

Ana Paula Rocha 

Participante da REJUDES. 
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