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Está à frente da Associação Unidos para o
Progresso me coloca na posição de tomadora
de decisão juntamente com demais diretoras
administrativas e conselheiras fiscais, em
consonância com a instancia executiva dessa
entidade.

cada passo dado pela AUPP. Todos os esforços
são somados tanto no sentido de
aperfeiçoamento da gestão e setor de
governança, como na atuação junto aos
sujeitos que dessa organização necessitam e
fazem parte.

O compromisso com setor social e
econômico, enquanto sociedade civil, faz da
AUPP uma entidade de vanguarda na atuação
do desenvolvimento comunitário, com ênfase
nas
tecnologias
sociais,
gerando
transformações na vida de crianças,
adolescentes, jovens e famílias. A trajetória
dessa organização social remonta processos
que contaram com a contribuição de diversos
atores sociais, bem como com a parceria feliz
do ChildFund Brasil. Dentre os tantos
processos Históricos vividos nesses 30 anos,
destaco a conquista do MROSC (Marco
Regulatório para as Organizações da
Sociedade Civil) instituído pela Lei nº
13.019/2014. O MROSC nos coloca, enquanto
organização, diante de regulamentação
própria, de modo a definir legalmente todos
os passos nas relações estabelecidas em
todas as esferas seja Federal, Estadual e
Municipais.

Considero que a AUPP, mediante sua missão,
visão e valores, dia após dia vem alcançando
níveis mais elevados de atuação no campo da
equipe de técnicos sobretudo na busca da
vinculação e engajamento dos seus sócios e
famílias com crianças no sistema de
apadrinhamento.

Muitas oportunidades de compreendermos o
campo social e os diversos cenários e
contextos nos são oferecidos para que, de
forma consciente, possamos tomar as
melhores decisões de intervenção prática. É
sempre com o propósito de melhor
alcançarmos nossas famílias e seus membros,
que nos comprometemos enquanto instância
deliberativa e consultiva, cabendo não só a
mim, enquanto presidenta, mas as demais
diretoras, a dedicação e compromisso com

Menciono as tecnologias sociais como um
grande avanço no fazer, e seus resultados, na
vida de cada um dos engajados e/ou
participantes. O caminhar da Associação está
pautado na direção de fortalecer um
Paradigma Biocêntrico, bem como um
pensamento sistêmico e integrado, sendo um
caminhar que pactua com as grandes
deliberações humanitárias, como é o caso dos
ODS (Objetivos de Desenvolvimentos
Sustentáveis) da agenda 2030, focando com
prioridade nos objetivos: Objetivo 1; Objetivo
4; Objetivo 5; Objetivo 8; Objetivo 10;
Objetivo 16. Todos os projetos e tecnologias
implementadas dialogarão com os objetivos e
suas metas.

A AUPP vem alcançando níveis
mais elevados na busca da
vinculação e engajamento dos
seus sócios e famílias com
crianças no sistema de
apadrinhamento.
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Fazendo uma memoria do ano de 2019, destacamos a ênfase dada as tecnologias
implementadas: Terapia Comunitária Integrativa (TCI), Terapia do Cuidado (TC); Vivencias
Biocêntricas (linhas, vitalidade, afetividade, criatividade, sexualidade e transcendência), Terapia
Reiki, bem como o primeiro Seminário das Práticas Integrativas Complementares em Saúde
(PICS) realizado pala AUPP, e que, em parceria com a o setor público, mobilizou grande parte da
sociedade do Vale do Jaguaribe para esse fundamental aporte.
Vale salientar ainda que, durante o ano de 2019 houve acréscimos nos engajamentos de jovens,
e demais voluntários nos trabalhos com as PICS, em especial, no que se refere a Terapia REIKI e
massoterapia. Há uma valor imensurável nesse investimento, e aqui registro minha satisfação
em encerrar o ano de 2019 como Terapeuta Reikiana e contribuindo inclusive com as ações na
AUPP e no Espaço Terapêutico Teia de Gente (extensão da AUPP nas ações de PICS).
Neste relatório, você conhece em detalhes como foi o 2019 da Associação Unidos para o
Progresso.
Boa leitura!

Mª Francineide – Gestora Administrativa

Luzia Marta – Presidenta
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A Associação Unidos para o Progresso que desenvolve trabalho social em
mais três cidades do território do Vale do Jaguaribe, por meio da parceria com
ChildFund Brasil, está localizada na cidade de Limoeiro do Norte CE, sendo
esta, como as demais cidades (Russas, Jaguaruana e Morada Nova),
localizada na Região do Vale do Jaguaribe, Ceará, Nordeste Brasileiro.
As cidades, atendidas pela AUPP, apresentam seus potenciais e
peculiaridades, no entanto sendo comum a todas o clima tropical quente
semiárido em praticamente todo o território, bem como as características geoambientais dominantes: domínios naturais das planícies ribeirinhas, da chapada
do Apodi, da planície litorânea, dos tabuleiros costeiros e dos sertões. O campo
de trabalho social da AUPP, junto as demais organizações da sociedade civil
nas cidades acima citadas, compreende um alcance de 24 comunidades,
distribuídas nos quatro municípios, estando assim localizadas no campo e na
cidade, sendo essas:
• LIMOEIRO DO NORTE- CE
PERIFERIA: Bairro Antônio Holanda e adjacências: Vila da paz, travessa José
Victor, Bom Jesus do Cruzeiro, Bom Jesus Sul, Bom Jesus Norte, sede do Bairro e
Sitio Ilha.
ZONA RURAL: Espinho, Gangorra, Danças, Córrego do Feijão, Canafístula,
Tanquinhos e Bixopá.
•

RUSSAS- CE

ZONA RURAL: Sítio Retiro, Córrego da catita, Poço verde, Pau d’arco, Borges e
Melancias.
• MORADA NOVA- CE
ZONA RURAL: Sitio Tapera, Juazeiro e Bom Sucesso.
• JAGUARUNA- CE
PERIFERIA: Alto e Tabuleiro.
ZONA RURAL: Caatinguinha e Carnaubal.
Em cada uma das cidades há uma organização social parceira da
Associação Unidos para o Progresso, trabalhando em rede, com projetos e
tecnologias sociais, atendendo famílias (crianças, adolescentes e jovens) em
situação de privações, exclusão e vulnerabilidade social. A unidade gestora
dessa atuação social é a AUPP situada na comunidade de Sítio Espinho,
distante 7 km da sede do município de Limoeiro do Norte-CE.
Através do sistema de apadrinhamento do
ChildFund Brasil, a AUPP alcança as cidades
vizinhas de Russas- distante 44 km, Jaguaruana,
distante 70 km, Morada Nova, distante 55 km.
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RUSSAS - 71.723 hab.

JAGUARUANA - 32.239 hab.

Situada à 165 km da capital Fortaleza, tem como
principal acesso a BR 116. A cidade constitui-se
um dos mais importante centros populacionais e
econômico do Vale do Jaguaribe.
A economia russana é baseada em movimentado
Comércio, prestação de serviços, Agronegócio,
bem como as Indústrias (calçadista, cerâmicas,
peças automotivas, etc).
Russas faz parte do Perímetro irrigado Tabuleiros
de Russas. Possui grande pólo ceramista, com
mais de 100 indústrias instaladas, sendo o maior
produtor de telha colonial de toda a região
Nordeste.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
municipal é de 0,674, segundo o IBGE

Situada à 183 km da capital Fortaleza, tem por
acesso as rodovias estaduais - CE's 263, 123 e 040. É
conhecida como “Terra da rede de dormir". No
município há presença da indústria têxtil com
grande produção de redes e colchões, da indústria
de tintas, de uma das unidades do Grupo Telles
(Agropaulo) que opera produzindo Etanol, pecuária
leiteira e de corte e muitas outras atividades
Agroindustriais.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
municipal é de 0,654 segundo o IBGE.

LIMOEIRO DO NORTE - 56.264
hab.

MORADA NOVA - 62.065 hab.
Situa-se à 162 km da capital Fortaleza.
Conhecida como a terra do vaqueiro, Morada
Nova é velha morada do vaqueiro, tipo étnico de
uma mistura do branco colonizador com o índio,
habitante nativo.
A economia do município é baseada nos serviço
(setor terciário) seguido pela indústria e pela
agropecuária.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
municipal é de 0,67 segundo o IBGE.

Situa-se à 200 km da capital Fortaleza.
É a cidade polo da Região Jaguaribana por conta de
seu forte comércio, estratégica localização
geográfica e pioneirismo em serviços públicos e
privados de educação e saúde. Já é o município com
maior PIB, PIB per capta e renda da Região
Jaguaribana. Conhecida como a Terra das
Bicicletas pelo elevado número de bicicletas no
século XX, além de ser comum que crianças
aprendam muito cedo a andar de bicicleta. Em razão
de suas belezas naturais e seu vanguardismo nas
áreas religiosas, educacionais e desportivas, o
município também ficou conhecido como a
"Princesa do Vale“.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
municipal é de 0,682 segundo o IBGE.
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Sede da AUPP – Limoeiro do Norte-CE

Limoeiro do Norte-CE é uma cidade em potencial desenvolvimento,
principalmente considerando o agronegócio, atração constante dos
investimentos pela terra em melhor condição de produzir, onde se localiza a
chapada do Apodí. Importa destacar que aliado ao crescimento econômico
da cidade, amplia-se as denuncias envolvendo o uso indiscriminado de
agrotóxicos, o que, de acordo com os estudos realizado pela Universidade
Federal do Ceará (UFC), especificamente pela equipe da pesquisadora
Raquel Rigotto, vem comprometendo a saúde dos trabalhadores do
agronegócio e população circunvizinha da chapada. A cidade é pioneira em
ofertar serviços públicos e privados de educação, saúde dentre tantos outros.
Oportunamente olhando para estas cidades, com as quais estamos
viabilizando interfaces no campo social, consideramos como principais
impactos positivos o fortalecimento de trabalho com as tecnologias sociais
dirigidas aos grupos de crianças, adolescentes e famílias. Através desses
recursos, foi possível se ampliar o engajamento de adolescentes e jovens nos
fazeres sociais das organizações e, sobretudo, identificarmos manifestações de
ampliação de desenvolvimento e crescimento pessoal dos envolvidos com as
referidas tecnologias. A participação e o engajamento são oportunidades
ímpares que permite aos envolvidos uma maior percepção de seus contextos
e possibilidades de interferir para transformar.
Os riscos observados e mitigados, em grande maioria, convergem para
os resultados pouco efetivos de algumas ações estratégicas, o que leva a
equipe a repensar e refazer caminhos para melhor atender o público e
entender o contexto desfavorável.
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O relato de sustentabilidade da AUPP é emitido, anualmente, com o
objetivo de manter eficaz a lisura de todos os processos deflagrados durante
o ano bem como apresentar os resultados obtidos. Neste, encontra-se
contidos todos os dados relativo ao ano fiscal de 2019, atendendo assim as
exigências legais, burocrática administrativa e, sobretudo, a satisfação da
sociedade de forma geral e órgãos de interesses.
Para mostrar as ações e resultados de 2019 na forma mais objetiva e
eficiente, adotamos o modelo global de Relato de Sustentabilidade,
desenvolvido pela Global Reporting Initiative (GRI), em sua versão Essencial.
Uma combinação de informações quantitativas e qualitativas, de ciclo anual,
que explicita como geramos valor interna e externamente e como nossas
estratégias contribuem para o desenvolvimento sustentável, influenciando na
capacidade de a organização sobreviver a longo prazo e atender seu
público.
Esse é o terceiro ano consecutivo que AUPP utiliza o relato seguindo as
recomendações da Global Reporting Initiative. Destacamos que durante esse
processo tivemos avanços na gestão documental dos processos, os quais
conseguimos sistematizar, neste documento, seguindo o princípio da
transparência.
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A Associação Unidos para o Progresso, fundada em 27 de junho de 1995, é
uma organização da sociedade civil, instituição sem fins lucrativos, regida pelo
MROSC e regulamentada pelo estatuto social, regimento interno. Norteada
por sua Missão, Visão e valores, atendendo as políticas internas, bem como
àquelas orientadas pelos parceiros, dentre esses ChildFund Brasil.
A Associação tem um corpo administrativo e conselho fiscal, formado por
07 diretoras. Constitui-se órgãos da Associação: majoritário: Assembleia geral;
administrativo(diretores), fiscalizador (conselho fiscal), executivo (técnicos
contratados para esse fim). Compõe ainda o cenário da AUPP, corpo de
voluntários (animadores comunitários, terapeutas integrativos e facilitadores de
atividades).
A AUPP, surge na comunidade de Espinho pelo esforço da Senhora Gisela
Pitombeira, que dedicou parte de sua vida a cuidar dos que mais precisavam.
Em 1995, a organização deteve a assumir a causa da criança, adolescente,
jovem e família, inicialmente com foco em sanar as necessidades básicas das
famílias (saúde, educação, segurança alimentar), haja vista a ausência do
poder público para atender as comunidades em situação de privação,
exclusão e vulnerabilidade.
A organização passou por
ciclos de mudança na sua
atuação, e atualmente está
focada
em
entregar
às
comunidades
tecnologias
sociais, sendo esse o produto
que mais vem impactando
positivamente na vida de cada
um dos engajados e na
comunidade de forma geral. As
tecnologias estão dirigidas aos
diversos
públicos
compreendendo as crianças da
primeira infância, da segunda
infância, da adolescência, de
Jovens e das famílias (adultos).

Todas as tecnologias, transitam pelas abordagens:
Pensamento Sistêmico e Paradigma Biocêntrico, e fazem
a interface com a agenda 2030 - Objetivos de
Desenvolvimentos Sustentáveis.
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A História da Associação confunde-se com as Histórias de vida de
muitas famílias das diversas comunidades. Houve um tempo, nas décadas
de 80 e 90, em que a Associação era a única fonte de apoio e suporte para
garantir alimentação e saúde as famílias do sistema de apadrinhamento. As
ações imediatas, visavam subsidiar a família no sentido de que a criança
superasse as doenças que acometiam a desnutrição, as infecções. Nessa
atuação o trabalho do animador comunitário e animadora comunitária,
torna-se uma referência para salvar muitas vidas e manter os dados sobre
as famílias atualizados.
A História da Associação vive várias fases e a partir do terceiro
milênio, século XXI, ano 2000, passa a caminhar na direção de possibilitar as
comunidades empoderamentos através da compreensão de seus direitos
sociais, orientando e fortalecendo as ações coletivas para que a
efetivação de direitos seja cada vez mais conquistados.

Fortalecer as transformações na vida de crianças, adolescentes, jovens e
famílias vinculadas a AUPP, no território do vale do Jaguaribe, através de
programas, projetos, atividades, tecnologias sociais, ações desportivas,
culturais e de econômica solidária.

Tornar-se até 2030, organização de referência no
trabalho de proteção à criança adolescente e
jovem em situação de privação, exclusão e
vulnerabilidade social, no Vale do Jaguaribe.

Solidariedade comunitária;
Participação e autonomia;
Proteção às crianças, adolescentes e jovens;
Sustentabilidade planetária;
Igualdade e Justiça social.

Gisela Pitombeira
Fundadora da AUPP
Espinho, Limoeiro do Norte-CE

Para conseguir apoio para nossa
Associação, passei uma semana em
Fortaleza- CE, sem me preocupar
com o que ia comer.
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Pensar a sustentabilidade de uma organização de terceiro setor,
que tem por missão: Fortalecer as transformações na vida de crianças,
adolescentes, jovens e famílias vinculadas a AUPP, no território do vale do
Jaguaribe, através de programas, projetos, atividades, tecnologias sociais,
ações desportivas, culturais e de econômica solidária, é indispensável em
primeiro lugar, considerarmos e alinharmos todos os procedimentos,
pensando em cada uma das pessoas com as quais estamos disponíveis
para entender e atender suas necessidades.
São as crianças, adolescentes jovens e famílias, que importam nesse
alinhamento sustentável, e nesse conjugar coletivo, a AUPP direciona
estrategicamente suas ações, na direção:
1.
Vinculação com as comunidades, interagindo com as
lideranças e espaços de referências;
2.
Atuação sempre junto às famílias, entendendo a ordem e
dinâmica por essas sustentada, dentro de um pensar sistêmico;
3.
Potencializar o sentimento de pertencimento de famílias
crianças adolescentes e jovens a AUPP.
4.
Formação permanente para equipe e voluntários de modo a
melhor atender com base no Pensamento Sistêmico e Paradigma
Biocêntrico.
Essa é a base da sustentabilidade da Organização Social.
Considerar atender e entender além de potencializar a vinculação com a
entidade. A estratégia da Organização, comunga com os ODS, quando
de suas interfaces no fazeres da organização.

RELATO INTEGRADO - 10

Durante o ano de 2019, tornou-se pertinente para organização, o
trabalho focado nos ODS (Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis),
agenda 20-30. Enquanto organização da sociedade civil, permeada pela
Rede de Juventude em defesa de seus direitos sociais (REJUDES), bem
como pelo grupo de mulheres e empreendedoras solidarias, grupo de
animadoras comunitárias, e vinculada a todos os equipamentos sociais
presentes na comunidade e estando presente em todos os movimentos
alinhados a sua missão e visão, a AUPP, embasa seus posicionamentos,
reflexões e ações, fazendo link com os ODS que se segue:
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Em nosso organograma, a AUPP dispõe das instâncias consultiva,
deliberativa e administrativa, estando sob responsabilidade da Senhorita Luzia
Marta Carneiro Barros na função de Presidenta. Na gestão executiva de todas
as unidades básicas de gestão (UBG), está a técnica, Maria Francineide
Chaves de Azevedo. Cada UBG, encontra-se com um técnico de referência
sendo esses:
UBG Vinculo Criança Padrinho - Mariana Costa Machado;
UBG Orçamento, finanças e comunicação - Nacélio Alves;
UBG de Monitoramento - Patrícia Regia.
Nos processos de execução de projetos e tecnologias estão as equipes
de profissionais de alta performance. Tanto a instancia administrativa quanto
a executiva, realizam suas ações pautadas no diálogo de modo a conduzir,
horizontalmente, todos os processos deflagrados dentro da organização
social, de modo que essa forma dialógica alcança os maiores interessados na
nossa atuação que são as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.

01 Aux. Administrativo
UBG FINANÇAS

01 Educadora de VCP OSP Coop APROINFA
Regime MEI
01 Educadora de VCP OSP Coop APPU
Regime MEI

01 Educadora de VCP
UBG VCP
01 Educadora de VCP OSP Coop AFC
Regime MEI

01 Gestão
UBG GESTÃO

01 Educadora de VCP OSP Coop SONE
Regime MEI

Diretoria
Administrativa

01 Educadora Social
OSP Coop AUPP
Regime MEI

01 Educadora Social
UBG
MONITORAMENTO

01 Educadora Social
OSP Coop APPU
Regime MEI
01 Educadora Social
OSP Coop AFC
Regime MEI
01 Educadora Social
OSP Coop SONE
Regime MEI
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A Associação define seu organograma, considerando: Assembleia
Geral, órgão deliberativo e de poder; Diretoria administrativa, consultivo e
deliberativo representativo; Conselho Fiscal, órgão da administração e
executivo. Importa destacar que a assembleia geral é formada por todos os
sócios da organização e dos demais órgãos (diretoria administrativa e
conselho fiscal), são escolhidos pelo coletivo da assembleia, e são único e
exclusivamente voluntários a serviço do mandato por tempo determinado.
Seguindo o organograma, há os colaboradores técnicos que formam um
conselho executivo, composto pelas unidades gerenciais básicas. Toda essa
composição se dá através de equipe de colaboradores contratados. A
associação ainda apresenta um quadro de voluntários que se destacam nas
categorias: animadores comunitários; terapeutas comunitários e coterapeutas; terapeutas Reikianos; voluntários facilitadores de atividades e
tecnologias.
Com base nos princípios da transparência, ética, responsabilidade
social e a vida, a organização é auditada e publica seus balanços e demais
documentos que sugere validar o processo de transparência.
Na busca pela excelência na governança, a AUPP obteve pontuação
máxima (100%) no Grupo de Institutos Fundações e Empresas- GIFE, onde o
mesmo analisa o nível de práticas para uma boa governança no ambiente
político institucional do social.
Considerando os fatores de:
1.
2.
3.
4.

Conselho Deliberativo;
Conselho Fiscal;
Missão, Visão, Planejamento Estratégico, Gestão de pessoas;
Código de conduta/ ética;

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Luzia Marta Carneiro Barros –
presidente
Rita de Cassia da Costa – Vice
presidente
Maria Neurimar M. de A.
Alexandre – Tesoureira
Eliana Barros – Secretaria
CONSELHO FISCAL -CF
Lucia de Fatima R. Alexandre –
Presidente CF
Maria Ildenice Ferreira da Costa
e Francisca Maria Pinto da Silva –
Suplente CF
MANDATO: 2019 - 2021
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Nossa estratégia de intervenção social segue a recomendação do
nosso principal parceiro, o ChildFund Brasil, onde a estratégia é dividida em
três ciclos de vida: público de 0 a 6 anos, de 7 a 14 anos e de 15 a 24 anos.
Para cada ciclo de vida, existe um portfólio de projetos e tecnologias
sociais, onde a AUPP por meio da escuta comunitária realizada através do
DCP – Desenvolvimento Comunitário Participativo, elenca quais projetos
sociais devemos trabalhar.
Em 2019 a AUPP desenvolveu 03 programas e 03 projetos sociais.

PROGRAMA 1
0 a 6 anos
Objetivo: Contribuir para primeira infância saudável e protegida,
fortalecendo a participação dos pais na fase de crescimento das crianças,
desenvolvendo as competências familiares.
Projeto: Família Cuidadora
Impacto: Favorecer o desenvolvimento integral e bem-estar de todas as
crianças entre 0 e 6 anos buscando assegurar que todos os direitos sejam
respeitados.
Objetivo do Projeto: Contribuir para que a família desenvolva suas
competências visando à garantia de condições dignas para o pleno
desenvolvimento de crianças da primeira infância.

AÇÕES REALIZADAS EM 2019

367 crianças de 0 a 6 anos
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PROGRAMA 2
7 a 14 anos

Objetivo: Contribuir para uma infância e adolescência (7 a 14 anos),
saudável e confiante. Fortalecer os vínculos entre crianças, jovens,
adolescentes e adultos, promovendo educação e cultura de paz, com
participação ativa em prol da cidadania.
Projeto: Adolescentes saudáveis e participativos
Impacto: Todas as crianças e adolescentes de 7-14 anos desenvolvem
capacidades para estabelecer relações saudáveis na família, escola e
comunidade e habilidades para a tomada de decisões.
Objetivo do Projeto: Contribuir para fortalecer os vínculos entre crianças,
adolescentes e adultos responsáveis em ambientes saudáveis e protegidos.

AÇÕES REALIZADAS EM 2019

908

crianças, adolescentes
de 7 a 14 anos

PROGRAMA 3
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15 a 24 anos
Objetivo: Contribuir para uma juventude participativa, capacitada e
protagonista na sociedade. Fortalecer a identidade pessoal e coletiva,
autoestima, vínculo familiares e comunitários, capacitando-os para inclusão no
mercado de trabalho, sociedade, fortalecendo o núcleo familiar e vida
comunitária.
Projeto: Identidade e participação cidadã
Impacto: Todos os jovens de 15-24 anos são capacitados e têm oportunidades
para empreender projetos pessoais e profissionais.
Objetivo do Projeto: Fortalecer a identidade pessoal e comunitária dos jovens,
melhorando sua autoestima, os vínculos familiares, comunitários e sociais

AÇÕES REALIZADAS EM 2019

240

Jovens
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Por meio de instrumentais de evidencias de execução de
projetos e tecnologias, é possível avaliar o IDP (índice de desempenho
de projetos). Para avaliar se considera a tríade: ações executadas,
beneficiários alcançados e orçamento destinado.
Durante o ano de 2019, a AUPP, foi avaliada pelo parceiro
ChildFund Brasil, mensalmente e apresentou o seguinte gráfico.

O IDP faz um cálculo da porcentagem da execução, sendo
aceitável o índice geral de 0,83 a 1,13%, em 2019 conseguimos um
índice de 0,99 sendo considerado uma boa média.
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A Associação Unidos para o Progresso trabalha com 10
tecnologias sociais, recomendadas pelo o nosso
parceiro, o ChildFund Brasil.
Essas tecnologias são ferramentas em que implantamos estratégias
para promover o desenvolvimento social dentro dos projetos sociais. Essas
tem abrangência, a partir da faixa etária do público atendido e dos
objetivos e desafios de cada projeto social.
A intervenção social acontece nos três ciclos de vida: de 0 a 6 anos,
de 7 a 14 anos e de 15 a 24 anos. Além disso, temos os trabalhos com
tecnologias voltadas para as famílias (adultos responsáveis pelas crianças,
voluntários e lideranças comunitárias). Cada público tem seus objetivos
gerais, objetivos específicos, metodologias e tecnologias sociais próprias.

As tecnologias sociais apresentam efetivas soluções na direção das
transformações sociais. A associação utilizou as referentes tecnologias e
participações em 2019:
• AFLATOUN
• BRINCANDO NOS FORTALECEMOS
• LUTA PELA PAZ
• OLHARES EM FOCO
• TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA

• TERAPIA REIKI
• CASINHA DE CULTURA
• GOLD
• MJPOP
• AFLATEEN

Apresentamos a seguir as ações e resultados obtidos com as
tecnologias sociais durante o ano de 2019.
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Propõe que crianças e adolescentes se percebam como sujeitos
críticos, participativos e sustentáveis. Todos são convidados ao
exercício de reduzir gastos e otimizar recursos, de modo a influenciar
nos resultados positivos para sua vida, vida da família, comunidade e
planeta.
Ao final as crianças e adolescentes apresentaram-se de forma
cênica, trazendo o aprendizado do ano de engajamento.
Além disso, conhecem seus direitos e deveres e são estimuladas
a se envolver com as questões políticas e socioeconômicas que as
afetam.

NÚMEROS 2019

08
Grupos

116

Participantes

05
OSP’s
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Brincando nos Fortalecemos – Programa
CLAVES, atua na prevenção da violência sexual na
infância e adolescência.
Com uma abordagem direta na relação
estabelecida da criança para com seu corpo, os
cuidados e consciência quanto as violações, de
forma lúdica e próxima, ensinando as crianças como
se proteger e reagir em situações de abuso. Na
família promove o fortalecimento dos laços afetivos e
das boas relações de convivência.
Em 2019 as OSP’s desenvolveram o CLAVES em parceria com as
escolas, em especial, nas comunidades de Antônio Holanda e Espinho,
ambas em Limoeiro do Norte-CE, no qual essa parceria facilita a interação
entres as instituições com o objetivo de combater e enfrentar as situações de
violações.

NÚMEROS 2019

08
Grupos

79

Participantes

04
OSP’s
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A Tecnologia Luta pela Paz é
resultado da parceria do ChildFund e a
organização Luta pela Paz, onde a AUPP
é uma das diversas organizações que
desenvolvem a tecnologia no Brasil.
A metodologia desenvolvida pela LPP, é
baseada em cinco pilares: Boxe e Artes
Marciais, Educação, Empregabilidade, Suporte
Social e Liderança Juvenil.
Na
AUPP,
desenvolve-se
a
tecnologia
especificamente na comunidade Antônio Holanda
(Cidade Alta) em Limoeiro do Norte-CE, com a parceria da
Ass. Projeto Paz e União.
Com a Tecnologia, buscamos através de práticas esportivas, aliadas a
integração com a escola, a superação de situações de discriminação e
preconceitos contra crianças e adolescentes, bem como reconhecer seus
potenciais, promovendo portanto, uma cultura de paz e prevenção ao uso
de drogas, através das atividades de artes marciais nas modalidades de Jiu
jitsu e Muay thai.

NÚMEROS 2019

4

Turmas

55

Participantes

03

Intercâmbios
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A Tecnologia social usa a fotografia como
ferramenta para o debate e a reflexão sobre os
problemas comunitários. Procura discutir a
participação dos públicos juvenis envolvidos em
torno das suas representações e perspectiva de
si mesmos, dos seus grupos de amigos, das suas
famílias e das suas comunidades.
Os jovens aprendem noções básicas de fotografia, dialogam
sobre cidadania, identidade, direitos e deveres. Realizam fotografias
e partilham para a comunidade e lideranças, na busca da
incidência política.
O objetivo é “aguçar o olhar e criar uma cultura mais
participativa em relação à realidade local. É também um momento
para compartilhamento de ideias, aproximação com a comunidade
e participação na esfera pública.”

Em 2019, a fotografia social proporcionou ao jovem redimensionar o
olhar para todos os contextos comunitários e, a partir de suas lentes, refletirem
sobre o meio ambiente e sua degradação, bem como a memória Histórica da
comunidade através de seus casarões e demais prédios. Impulsionou, ainda,
uma visão critico social da realidade vivida na comunidade o que integra
pauta de boas práticas e soluções para os problemas locais.

NÚMEROS 2019

04
Grupos

32
Jovens

02

Exposições
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Terapia
Comunitária Integrativa
É o espaço aberto para
a comunidade discutir seus
problemas, buscar apoio e
soluções dentro de uma rede
de relações que se caracteriza
pela
horizontalidade
do
conhecimento, uma prática
que possibilita a criação de
redes solidárias mobilizando os
recursos e competências das
pessoas,
famílias
e
comunidades suscitando a
dimensão terapeuta do grupo.
Essa
tecnologia
é
fundamentada em cinco eixos:
pensamento sistêmico, teoria
da
comunicação,
antropologia
cultural,
pedagogia de Paulo Freire e
resiliência.
Funciona a partir de
rodas
de
conversa
com
pessoas da mesma faixa etária
ou com toda a comunidade,
sem separação de idade e/ou
gênero,
mediadas
por
profissionais.
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60

Rodas de Terapia

1.052
Participantes

05

Cidades
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O Reiki é uma técnica considerada como terapia integrativa,
em que o reikiano estende suas mãos sob partes do corpo do
paciente para canalizar energia vital universal, a fim de restaurar o
equilíbrio físico, regularizar suas funções vitais e equilibrar o campo
mental e emocional. A terapia é reconhecida pela Organização

Mundial de Saúde (OMS) e também é aplicado no Sistema Único de Saúde
(SUS) no Brasil.
A AUPP utiliza a terapia reikiana com famílias, jovens e adolescentes,
onde o público sente-se bem com o recurso terapêutico, nessa prática
oriental de forma à transferir "energia vital universal" para os que desejam,
de modo a equilibrar a energia sutil atuando no campo emocional para
equilíbrio geral do organismo.

Desenvolvemos
essa terapia, contando
com o trabalho voluntário
dos
terapeutas,
realizando em média 3
terapias a cada mês,
durante todo o ano 2019.
Além das terapias,
a
AUPP
promove
formações em terapeuta
reikiano, contando com a
parceria
do
mestre
reikiano
(formador)
Johnson Azevedo. Em
2019
formamos
10
terapeutas.

NÚMEROS 2019

30

Terapias Reiki

70

Beneficiários

18

Terapeutas
voluntários
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Um espaço em que crianças,
adolescentes, jovens e familiares
são estimulados a reviver práticas
e tradições culturais por meio do
movimento da infância e a
identidade cultural. Com
atividades com músicas, danças,
artesanatos, brincadeiras, contos
e festividades.

A tecnologia mobilizou de forma rápida as comunidade e dirigiu seus fazeres
para o movimento da infância e a identidade Cultural, fomentando vivencias
profundas e integração nos terreiros das comunidades e nas associações. Ela é
desenvolvida em 04 cidades (Limoeiro do Norte, Russas, Morada Nova e
Jaguaruana). Em 2019, foi possível fortalecer essa vinculação da comunidade e
suas identidades culturais, possibilitando diversas atividades, desde o brincar ao
produzir culturas.

NÚMEROS 2019

05

Casinhas de Cultura

282
Atividades

2.626
Atendimentos
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A tecnologia tem o
propósito
de
Educação
Financeira. É aplicada pela
formação de grupos de
oportunidades
local
que
buscam
soluções
econômicas e sociais para as
suas famílias e comunidades.
Sendo seu objetivo ajudar as pessoas a poupar dinheiro e ainda formar
uma rede de economia solidária. Em 2019 tivemos um grupo GOLD na cidade
de Russas-CE, em parceria com a Sociedade Nova Esperança (SONE).

O grupo é denominado “GOLD AMIGOS DA POUPANÇA”, que começou
sua trajetória no ano de 2014. Durante esses seis anos de existência o grupo
mantem-se firme e atribui seu sucesso a fatores como:
O compromisso dos participantes com o mesmo;
A união dos envolvidos;
O benefício da possibilidade de poupar com pouco.
Em 2019 os participantes consideram que foi essencial a responsabilidade e
a coletividade do grupo.
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01

Grupo

33

Participantes

16

Mulheres

17

Homens

12

Encontros
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A tecnologia social MJPOP – Monitoramento Jovem de Políticas
Públicas, tem o objetivo de formar jovens para que possam monitorar
políticas e serviços públicos. Por meio de oficinas, debates, seminários,
encontros e reuniões, ela trabalha o empoderamento de jovens e
adolescentes para promover participação cidadã e protagonismo
juvenil.
Essa metodologia é criada pela Visão Mundial com o apoio dos
PDAs (Programa de Desenvolvimento de Área) e atua em vários
estados do Brasil. Ela é facilitada por jovens (na sua maioria entre 16 e
24 anos) capacitados para facilitar um processo de empoderamento
das suas comunidades e, assim, garantir a efetivação dos direitos.

Em 2019, os grupos de MJPOP trabalharam a politica pública de
Juventude, com foco na Implementação do Conselho Municipal de
Juventudes nas cidades de Limoeiro do Norte e Jaguaruana- CE.
Somente em Limoeiro do Norte foi possível a efetivação da lei de
criação do conselho e promovido a eleição dos conselheiros. Nossa
instituição tem acento no referido conselho.

NÚMEROS 2019

03
Grupos

25
Jovens

02

cidades
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Da mesma forma do AFLATOUN, a Tecnologia AFLATEEN
propõe que jovens se percebam como sujeitos críticos, participativos
e sustentáveis. E por meio da educação financeira os jovens
desenvolvem conhecimento financeiro incorporando atividades
práticas, incluindo clubes de economia, criação de empresas e
atividades comunitárias.

A AUPP desenvolveu
01
grupo, na comunidade de Espinho,
Limoeiro do Norte-CE, onde os
jovens possibilitaram economias
financeiras,
desenvolvendo
empréstimos solidários ao grupo,
além da realização de eventos e
atividades, de forma a facilitar a
rotatividade econômica e social
do grupo.
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12

Grupo

Jovens
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A REJUDES - Rede de Juventude em
Defesa de seus Direitos Sociais é uma
iniciativa do ChildFund Brasil, desde julho
de 2015 e está presente em 30 municípios
brasileiros, com quase 8 mil jovens
atendidos. A proposta da rede é mobilizar
jovens dos projetos executados pelas
Organizações
Sociais
Parceiras
do
ChildFund Brasil, a participarem de
atividades que fortaleçam suas vivências
em sociedade, trabalhando os pilares:
desenvolvimento pessoal, sociopolítico e
holístico, além de ser guiado pelo Estatuto
da Juventude (Lei 12.852/2013).
A AUPP, concentrou no ano de 2019, um total de 240 jovens com
idades entre 15 a 24 anos, envolvidos com a rede. Em seu comitê local,
estão engajados 22 jovens divididos em 04 grupos específicos, e nas
cidades de Limoeiro do Norte, Russas e Jaguaruana no Ceará.
Em nossa região a rede possibilitou a Implementação do conselho
de Juventudes, estudos do Estatuto da Juventude, formações sobre
direitos humanos, sobre a Agenda 2030 e PICS (Seminário e formação em
REIKI). Realizou os eventos: Festival Prepara REJUDES; Jovens pelas Crianças
18 de Maio; Valorização da VIDA (Setembro amarelo); Minha pele tem
VOZ; Correndo para a VIDA (Juventudes presente); Festival de Quadrilhas
da Cultura Popular e Economia Solidária.

NÚMEROS 2019

04

Comitês Locais

22

Jovens atendidos
diretamente

240

Jovens atendidos
indiretamente
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A ASSOCIAÇÃO E A ESCOLA
O mecanismo de parceria entre organizações da sociedade civil e as
Escolas, possibilita o fortalecimento dos fazeres em ambos os campos (social e
educacional). Durante o ano de 2019 a AUPP, estabeleceu parceria com
algumas Escolas do território do Vale do Jaguaribe, implementando tecnologias
de modo a fortalecer a inserção do fazer comunitário no âmbito escolar.
CIDADE/OSP

TECNOLOGIA

PUBLICO

Limoeiro do

Mecanismos de proteção em

Norte-CE

nível comunitário e bons tratos direção da Escola.

Ass. Unidos para o
Progresso.

ESCOLA

10 Professores e 02

em família.

João Luís Maia ESPINHO

Terapia comunitária integrativa Alunos do 6º e 7º anos,
e vivencias Biocêntricas.

total de 35 participantes.

Casinha de cultura

Alunos do 1º ao 4º ano.
Total de 80 participantes.

Limoeiro do

Mecanismos de proteção em

Norte-CE

nível comunitário e bons tratos 40 alunos

Paullineli- Cidade

em família.

Alta

Associação Projeto
Paz e União

Claves

Alunos do 6º ano, total

Escola Alysson

Alunos do 2º ao 5º anos, Escola Mª Elvanisa
total de 10 alunos

Moura Freitas

Casinha de Cultura da 1 infância Alunos da creche e Pré I, Maria Aridina
II, III, total de 17 alunos

Vidal de Andrade

Russas- CE.

AFLATOUN

3º ano – 16 participantes Escola agrícola

SONE- Sociedade

CLAVES

4º ano – 09 participantes Padre Pedro de
Alcantara - Retiro

Nova Esperança.

Casinha de cultura primeira
infância.

5º, 6º,7º ano – 20

Escola Luís

participantes

Ferreira Lima –

Infantil 3, 4, 5 e 1º ano.
46 participantes

Melancias
Escola agrícola
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CIDADE/OSP

TECNOLOGIA

Jaguaruana –CE

Casinhas de cultura

Ass. Futuro da

AFLATOUN

Criança

Atividades de canto, flauta,
fanfarra e violão

PUBLICO

ESCOLA

Crianças e adolescentes

E.E.F. Monsenhor

de 07 a 14 anos.

Aluísio de Castro

Canto/flauta: 28
Violão: 85
Fanfarra: 18

Filgueiras

Adolescentes/Jovens 15 a Associação dos
24 anos
Moradores do
Violão: 25
Tabuleiro.
Fanfarra: 08
ASSOCIAÇÃO E A PASTORAL DA CRIANÇA
A Pastoral da Criança é uma entidade social criada pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB-, ligada à Comissão Episcopal para o
Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz. Ela exercita práticas referentes à
saúde, à alimentação, à educação, à cidadania e à espiritualidade da faixa
infantil que compõe os grupos mais miseráveis.
A Pastoral tem um serviço essencial nas comunidades e na comunidade
de Espinho e demais comunidades atendidas pela AUPP, é possível estabelecer
a parceria que em 2019, foi reafirmada com as ações em diversas
comunidades, descritas abaixo.

CIDADE E OSP

TECNOLOGIA

PUBLICO

PASTORAL

Limoeiro do Norte-

Atividade peso e

Crianças com idade

Núcleo do Espinho,

CE

medida.

entre 0 - 05 anos.

Córrego do feijão,

Ass. Unidos para o

Tecnologia: Bons

Progresso.

tratos em família.

Associação Projeto

Atividade peso e

Crianças com idade

Antiga Fábrica de

Paz e União

medida.

entre 0 - 05 anos.

rede na Vila da Paz.

Tecnologia: Bons
tratos em família.

Tanquinhos, Bixopá
e Gangorra.

RELATO INTEGRADO - 32

AUPP é regida pelo seu Estatuto Social, como lei magna, onde constam
todas as regras sociais que direcionam as tomadas de decisões de sua diretoria
administrativa. Como instrumento complementar, o seu regimento interno,
rigorosamente atende ao Estatuto Social, estando esse, conforme o código civil
brasileiro e a lei 13.019/2017 conhecida como MROSC (Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil). As suas ações programáticas são norteadas
pelas diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), estabelecidas
pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e nas políticas do ChildFund
Brasil.

A lei 13.019/2014 (MROSC) entrou em vigor em 23 de janeiro de 2016 em
todo o Brasil havendo assim um amparo legal específico para as Organizações
da Sociedade Civil (OSC), possibilitando a regulação das parcerias com as
entidades governamentais. A instituição possui ainda outras títulos e
certificações, sendo:
• Utilidade Pública Municipal – Câmara de Vereadores;
• Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) Ministério da cidadania/ Governo Federal;
• Certificado de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social- (CMAS);
• Certificado de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA).

Com uma atuação de destaque na cidade de Limoeiro do Norte-CE, e
como uma voz de defesa dos direitos sociais, a Associação Unidos para o
Progresso está presente em diversos organismos tais como:
• Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes- CMDCA, com
assento de titular e suplente;
• Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS- com assento de vice
presidência e suplente;
• Conselho Municipal de Saúde- CMS- com assento titular e suplente;
• Conselho Municipal de Educação- com assento de suplência;
• Comitê Regional Neo Fetal e Mortalidade Infantil;
• Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil;
• Fórum de Responsabilidade Social - Empresa Cimento APODI;
• Fórum de Associações Comunitárias - Promovido pela ENEL.
A Associação também apoia o Movimento dos Catadores e Catadoras
de Materiais Recicláveis, apoia e endossa a semana Zé Maria do Tomé
(ambientalista assassinado por denunciar o uso indiscriminado de agrotóxicos
em 2010); endossa a carta da terra, publicada pelo Ministério do Meio
Ambiente; endossa e realiza a campanha 18 de maio, contra a violência
sexual de crianças e adolescentes; apoia e endossa a semana do Bebê e a
campanha pela educação de qualidade; apoia e endossa a campanha de
prevenção ao suicídio e consciência negra.
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Anualmente, a Associação, com o objetivo de dar transparência na
gestão dos recursos, e como requisito da parceria com o ChildFund Brasil,
desenvolve auditoria externa. A Associação, no ano de 2019, obteve parecer
sem ressalvas.
Parecer sem ressalva é emitido nas seguintes condições:
• Exame efetuado de acordo com normas de auditoria;
• Demonstração financeira contábil de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade;
• Demonstrações financeiras contábeis contendo todas as informações
necessárias de acordo com os fatos ocorridos no exercício.
Ainda no ano de 2019, além da auditoria externa, a AUPP, recebeu a
visita da equipe do ChildFund Brasil, com a Revisão Operacional das
Organizações (ROP). Recebeu visitas de vistoria das entidades: Conselho
Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal de Direitos da Criança
e do Adolescentes- CMDCA. Nosso relatório de auditoria é publicado em
nosso site e no diário oficial do município de Limoeiro do Norte-CE.

O setor de administração e finanças, junto ao corpo diretor e conselho
fiscal, realiza anualmente coleta de preço para fornecedores recorrentes e
para aqueles que ultrapassa o valor de dois salários mínimos.
Os principais fornecedores são de gêneros alimentícios, serviço de
internet, material de limpeza, material educacional, material de escritório,
material impresso e serviço de educadores sociais.

ENTRADAS
ChildFund Brasil
Projetos Sociais
552.842,74
Presentes
para
158.338,60
Crianças
Isenções Fiscais
Doação de Serviço
TOTAL
711.181,34
SAÍDAS
Projetos Sociais
200.693,74
Presentes
para
158.338,60
Crianças
Colaboradores280.499,00
Isenções Fiscais
DESP.ADMINIST.
71.650,00
Doação de Serviço
TOTAL
711.181,34

Outros Parceiros
15.000,00
-

Total
567.842,74
158.338,60

25.422,58
27.128,48
67.551,06

25.422,58
27.128,48
778.732,40

15.000,00
-

215.693,74
158.338,60

25.422,58
27.128,48
67.551,06

280.499,00
25.422,58
71.650,00
27.128,48
778.732,40
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A Associação conduz suas práticas respeitando, integralmente, o
Estatuto Social da Entidade e regimento interno, prezando pelas políticas e
procedimentos internos, bem como pelas políticas propostas pelo parceiro
ChildFund Brasil, e em consonância com o MROSC (Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil).
São os documentos:
• Estatuto Social;
• Regimento Interno (define o funcionamento detalhado da organização);
• Política organizacional (estabelece postura, conduta e metodologia de
todos os envolvidos de alguma forma com a organização);
• Políticas propostas pelo parceiro CF Brasil (Proteção infantil, Apresentação
de queixas, Conflito de Interesses, Código de Conduta e Ética Empresarial).
• Política de Segurança dos Dados
• Plano Operacional de Preparação para Emergências;

A Associação como parceira
que é, há mais de 30 anos do
ChildFund
Brasil,
constitui
Organização Social Parceira (OSP),
sendo uma unidade básica de
atendimento ao setor de Vinculo
Criança Padrinho (VCP) no Sistema
de Apadrinhamento.
O Sistema de Apadrinhamento é coordenado pelo ChildFund, em que
padrinhos e madrinhas realizam a doação financeira mensal, para que as
OSP’s possam executar os projetos sociais.
O setor de VCP é o responsável pela comunicação e a vinculação dos
padrinhos e madrinhas com as crianças e a organização. São os padrinhos e
madrinhas nossos principais viabilizadores. São eles que nos confiam essa
importante missão.
Na AUPP temos na coordenação desse setor, a assistente social
Mariana Costa, e contamos com a colaboração de 04 educadores (Flávio
Lima, Leontina Maciel, Eleni Silva, e Rubismar Saraiva).

581

Cartas Recebidas

1.928

Cartas enviadas

819

CAJ’s receberam DFC
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A Associação dispõe da Política de Proteção à Infância (PPI),
prezando assim pelo detalhamento de suas ações tanto junto ao corpo de
técnicos, governança, prestadores, voluntários, visitantes vinculados a AUPP.
Em consonância com a PPI, constituiu a comissão de salvaguarda para
infância e adolescência, composta por diretores administrativos e técnicos
da Organização.
A Associação faz frente a Proteção Infantil, como um ente da
sociedade civil que compõe o Sistema de Garantia dos Direitos – SGD, de
crianças e adolescentes na Cidade de Limoeiro do Norte-CE.
O Sistema de Garantia dos Direitos
da Criança e do Adolescente (SGDCA)
consolidou-se a partir da Resolução nº 113
do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CONANDA) de
2006. O início do processo de formação
do SGD, porém, é fruto de uma
mobilização anterior, marcada pela
Constituição de 1988 e pela promulgação
do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), como parâmetro para políticas
públicas voltadas para crianças e jovens,
em 1990.
O
SGDCA
é
formado
pela
integração e articulação entre o Estado,
as famílias e a sociedade civil como um
todo, para garantir que a lei seja
cumprida, que as conquistas do ECA e da
Constituição de 1988 (no seu Artigo 227)
não sejam letra morta.
AUPP assume a bandeira de defesa dos diretos das crianças e
adolescentes e está sincronizada e articulada à rede com enfoque no eixo
da promoção e controle. No seu cotidiano de trabalho nas bases, a AUPP,
através de suas equipes vincula-se as famílias em situação de privação,
exclusão e vulnerabilidade, e reafirma o que diz a constituição federal,
especialmente em seu artigo 227:
“Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão”.
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Baseada nessa máxima, em 2019, a AUPP ofereceu atividades com
propósito de promover desenvolvimento, prevenir e proteger a criança e o
adolescente de todas as formas de violências e violações de direitos.
Formam as atividades e tecnologias:
1. Tecnologia: Bons tratos em família- programa Claves, alcançando assim
crianças com idade entre 07 a 14 anos.
2. Tecnologia: Mecanismos de proteção em nível comunitário- alcançando
as famílias de crianças da primeira infância, segunda infância e
adolescência e juventude, além de educadores da Escola João Luís Maia,
da comunidade de Espinho e animadores comunitários;
3. Tecnologia: Casinha de cultura- alcançando crianças com idades entre
03 a 14 anos.
4. Tecnologia: AFLATOUN- alcançando crianças com idades entre 07 a 14
anos;
5. Atividade com foco na comunicação: comunicação autêntica,
alcançando todos os apadrinhados, com idades a partir de 05 anos aos
20 anos;
6. Campanhas: semana do bebê (primeira infância); campanha do 18 de
maio (Faça bonito) de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes, campanha de combate ao trabalho infantil;
7. Visitas domiciliares às famílias com crianças da primeira infância;
8. Constituição de grupo de arte cênica e dança;
9. Cinema comunitário;
10. Celebração da vida das crianças com idade entre 0 a 14 anos e 15 a 18
anos.
11. Rede REJUDES e as tecnologias: MJPOP; Olhares em foco, AFLATEEN.
12. Implementação da Comissão de salva guarda infantil.
Se faz necessário entendimento de todos
e todas para ações sustentáveis no sentido de
garantir a vida no planeta para as próximas
gerações. As organizações da sociedade civil
têm um papel essencialmente mobilizador nessa
direção, sensibilizando às comunidades para a
agenda 2030.
COMISSÃO
DE SALVA
GUARDA

SGDCA

GOVERNANÇA

Proteção
Infantil
VOLUNTÁRIOS

TECNOLOGIAS
SOCIAIS

PROJETOS
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A Associação, em 2019, reuniu em seu entorno 117 voluntários (as),
espalhados pelas organizações parceiras nas 04 cidades (Limoeiro, Russas,
Jaguaruana e Morada Nova). A integração promovida a cada ano, através
do Encontro Regional de Voluntários, fortalece os vínculos entre organização e
parceiros e fideliza o caminhar.
Durante o ano foram realizados encontros mensais em cada
organização, bem como foi oferecido formação continuada com foco nas
abordagens: pensamento sistêmico e terapias integrativas, massoterapia e
seminário de iniciação a terapia Reiki.
O trabalho de todos os voluntários (as) impactam diretamente nos
resultados sustentáveis da Associação. São eles a voz da Associação que
chega nas comunidades mais distantes e também são esses que mantem-se
afinados com a missão organizacional, prezando por todos os fazeres e
saberes.
No ano de 2019, contamos com os voluntários (as) nas referidas funções
e campos de atuações: Governança (diretorias), animadores comunitários,
facilitadores de atividades, terapeutas, cuidadores de espaços.
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ASSOCIAÇÃO UNIDOS PARA O PROGRESSO – AUPP ADILA ROBERTA FERREIRA DA
COSTA - ANTÔNIA VALMYZIA DA SILVA FERREIRA - BEATRIZ PAULA MANO BARBOSA ELIANA FERREIRA DA COSTA - FRANCISCA CLAUDINA DE GALIZA MENDES FRANCISCA DA SILVA COSTA - FRANCISCA MARIA PINTO DA SILVA - FRANCISCO
REGIVAN BANDEIRA DE OLIVEIRA - GRACILENE DA SILVA PAULO ROCHA - JOÃO
MARCOS MAIA FERREIRA - JOSEFA MARGARIDA FÁTIMA COSTA - LÍGIA MARIA MAIA
RIBEIRO - LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES ALEXANDRE - LUZIA MARTA CARNEIRO
BARROS - MARIA CLÉSIA MAIA DE FREITAS - MARIA DA SAÚDE DA SILVA SOUSA MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA - MARIA DO SOCORRO COSTA MANO MARIA ELIENE DE SOUSA FREITAS - MARIA EVANEIDE SILVA RIBEIRO - MARIA ILDENICE
FERREIRA DA COSTA - MARIA JOSÉ DA COSTA - MARIA LUCILENE MOURA COSTA MARIA NEURIMAR MOISÉS DE ASSIS ALEXANDRE - MARIA NILZETE FERREIRA DA COSTA
- MARIA VANUZA OLIVEIRA DE FREITAS - RAIARA MARIA BARROS DAS CHAGAS RAIMUNDO NETO DA SILVA - RAIMUNDO RICLEY BARBOSA BASILIO - RITA DE CÁSSIA
DA COSTA - SAMUEL VICTOR PEREIRA LINO - SARAH VERUSKA DA SILVA FERREIRA
ASSOCIAÇÃO FUTURO DA CRIANÇA – AFC - ANA CLÁUDIA DE LIMA - ANA CLÁUDIA
SILVA FREITAS - ANA PAULA DE OLIVEIRA - ANDRÉA GOMES BARRETO - DÉBORA
CRISTINA DA SILVA FREITAS - ÉRIKA CRISLANE DA SILVA - FRANCISCA CLÁUDIA
RAFAEL - FRANCISCA EMILIANE LOPES CUNHA- FRANCISCA LIDIANA DA SILVA - JEAN
BRUNO FREITAS LÁZARO - JÉSUM CLÁUDIO DE FREITAS - JOSÉ MARIA ISIDÓRIO DA
SILVA - JURACI ALVES DA SILVA - KÉLCIA NARA SILVA SOUSA - LUCINEIDE DA SILVA MARIA ALVANEIDE ALMEIDA - MARIA ANALÚCIA DA SILVA - MARIA BIANCA DA SILVA
AMARAL - MARIA CÉLIA SILVA - MARIA CLARA DE SOUSA GOMES - MARIA DE FÁTIMA
DA SILVA (TÁTA) - MARIA ELIANE DA SILVA - MARIA ELIANE GOMES DE OLIVEIRA MARIA ELISÂNGELA CARDOSO - MARIA GLAUDEIENE SILVA - MARIA JANAÍNA
PEREIRA DA SILVA - MARIA JOSÉ DE ALMEIDA FÉLIX - MARIA JULIANA DA SILVA MARIA MARLEIDE SILVA - MARIA MARLI DA SILVA - MARTA PATRÍCIA NUNES DA SILVA
- OSANA MARIA DA SILVA - PATRÍCIA MARIA DA SILVA - PEDRO PAULO DA SILVA ROSANA CAMILA DA SILVA PEREIRA - ROSIMEIRE CLÁUDIO DE LIMA - VALÉRIA ANDRÉ
DA SILVA - ASSOCIAÇÃO PROJETO PAZ E UNIÃO – APPU - ANA LÚCIA ARRUDA DA
SILVA - ANTÔNIA JOYCIARA ALVES DA SILVA - ARGENTINA MARIA MAIA DE OLIVEIRA
- AURILEIDE ALVES - DALYDA MARIA - DANIELE CARIRI - DEDÉ OLIMPIO - DEILANY
DIOEGENES - EVELIN KESSIA - FRANCISCA FRANCIENE BESERRA - FRANCISCA MACIEL FRANCISCA OSILENE DA SILVA - FRANCISCA RIVÂNIA VIEIRA DE OLIVEIRA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA - FRANCISCO CLODOALDO - FRANCISCO DAVID FRANCISCO EDINIRIS SALES CHAGAS - JOÃO MENDES CHAVES - JOELMA CHAVES JOSÉ IRAN DE OLIVEIRA FILHO - KELRY JERFESSON ANDRADE - LIVIA MELO - LÚCIA DE
FÁTIMA DOS SANTOS LIMA - MARIA CELMA ALVES DO NASCIMENTO - MARIA CLEIDE
SILVA COSTA - MARIA IVANDA DE OLIVEIRA - MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA - MARIA
MARGARETE BESERRA DA SILVA - MARLENE OLIVEIRA DANTAS-MARIA FERREIRA LIMAMARIA GERLENE DA COSTA SILVA - RAIMUNDA VENINA CARNEIRO - RAIMUNDO
PAULINO NETO - REGILENE MARIA DE ARAÚJO - SEBASTIÃO ALVES. ASSOCIAÇÃO
PARA O PROGRESSO INFANTIL – APROINFA - ANTONIO WILLAME DUARTE - ARILSON
FREITAS RABELO - FRANCIEUDO SOARES SARAIVA - FRANCISCA ALMELINA RABELO HAHYSLA SÍNDYNA SARAIVA - HARMYSLIA GHEMINMA SARAIVA - RUBISMAR SARAIVA
RABELO. SOCIEDADE NOVA ESPERANÇA – SONE - CAMILA ALVES JERÔNIMO CINTHIA BARBOSA NOGUEIRA - FÁBIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA - NAYARA DA
SILVA MAIA - RAYSSA SILVEIRA RODRIGUES.
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A AUPP fortalece, a cada ano, as
ações culturais consolidando cada vez
mais a tecnologia Casinha de Cultura e
a Economia Criativa.
Em 2009, foi realizado o III Festival
da Cultura Popular e Economia Solidária,
evento
que
já
é
tradição
na
comunidade de Espinho – Limoeiro do
Norte-CE. O Evento reúne toda a Região
Jaguaribana, que investe na tradição
junina. Foi possível mobilizar mais de 3 mil
pessoas em duas noites de festivais,
onde contou com a participação de 14
grupos de quadrilhas juninas.

Aliado à manifestação cultural, é realizada a feira de Economia
Solidária que reúne os empreendedores locais, com seus empreendimentos e
praça de alimentação. Contamos com a participação de 22
empreendedores comercializando durante o festival.
Outra ação de fortalecimento cultural é a celebração da Semana da
Comunidade de Espinho que, junto com as demais organizações
comunitárias, é possível realizar exposições, pesquisas comunitárias,
apresentações culturais de grupos de crianças, adultos, idosos. Todo esse
movimento acontece na praça da comunidade aberto ao público. Ainda em
2019, a AUPP participou e colaborou com a inauguração dos letreiros “AMO
ESPINHO”, contando com a participação da banda de música do município e
apresentações culturais dos artistas comunitários.
Durante as ações da tecnologia Casinha de Cultura, a AUPP fomenta a
criação de grupos de expressão cultural, por meio da dança, teatro e
artesanato, é um movimento de identidade cultural comunitária.
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No ano de 2019, a AUPP intensificou ainda mais suas ações com
foco nas práticas integrativas sistêmicas. A tecnologia Terapia
Comunitária Integrativa (TCI) foi realizada em todas as 05 organizações,
mensalmente, destinada as famílias e aos jovens. A tecnologia favorece
a integração dos sujeitos com suas vivências, experiências, sensações,
sentimentos e emoções, é sempre conduzida por terapeutas. A prática
da terapia REIKI, foi também intensificada com formação de duas turmas
do nível 1 – o despertar, bem como ampliou-se o atendimento para
jovens e crianças na sede da Associação Unidos para o Progresso e na
Associação Projeto Paz e União. Ampliando nossas ações,
implementamos a prática das constelações familiares sistêmicas, tendo
sida introduzida nas organizações das cidades de Limoeiro, Russas e
Jaguaruana.
Para melhor destacar a expertise da organização com as Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde – PICS, foi possível a realização
do primeiro seminário das PICS do Vale do Jaguaribe. A atividade que
viabilizou a participação de representantes do movimento de saúde
mental do Bom Jardim de Fortaleza- CE, através do apoio do Psiquiatra e
Pe. Rino Bonvini, também teve a participação do poder público da
região, representado pelas secretarias de saúde. O seminário mobilizou
um número significativo de participantes que atuam em vários
seguimentos sociais e de saúde nos diversos municípios. Importa destacar
a contribuição do Espaço Terapêutico Teia de Gente - ETG, para a
realização do Seminário.

O ETG, existe na cidade de Limoeiro do Norte- CE há 05 anos, e
está situado à rua João Maria de Freitas, 1468. Oferece serviços
terapêuticos inteiramente voluntário à comunidade de forma geral e ao
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS. O espaço é uma extensão da
Associação Unidos para o Progresso, nas ações de práticas integrativas.
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Ricley Barbosa
Jovem inscrito no sistema de
apadrinhamento e representante da
REJ UDES

Não só para o grupo G-Uni, mas para a
REJUDES, em âmbito geral o ano de 2019 foi
marcado por grandes lutas e também por
grandes conquistas e vitórias, aqui na
Associação Unidos para o Progresso, as ações
tiveram o foco principal na luta pela
efetivação do Conselho Municipal de
Juventudes, que no fim saímos vitoriosos e o
conselho foi efetivado em Limoeiro do NorteCE. Também realizamos ações com os temas
propostos
pela/ PÁGINA
própria rede, para âmbito
RESPOSTA
nacional, que em 2019 teve como norte os
direitos humanos. Realizamos vários encontros,
festivais, atividades de rodas de diálogo e
tivemos uma grande efetividade para
alcançar este público e debater sobre esse
tema que é tão pertinente na nossa
sociedade atual.

Em 2019, participei de varias atividades
na Associação. Essas atividades são muito
legais. Comecei participando do Claves.
Debatemos sobre o assunto “prevenção ao
abuso e exploração sexual, contra crianças e
adolescentes”.
Também
participei
do
Aflatoun. Debatemos sobre educação social
e financeira. Também participei da casinha de
cultura. A atividade que eu mais gosto é a da
“casinha
de
cultura”.
Lá
produzimos
brinquedos e brincamos muito.
João Carlos - 10 anos.
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Francilania Ferreira
Família Inscrita na AUPP

Quero aqui enfatizar gratidão a
Associação Unidos para o Progresso que
fortalece tanto as famílias, que em 2019
trouxe a terapia comunitária, que ajudou
muitas pessoas que passavam por algum
problema, na família, financeiro, no amor,
problemas de doença e demais, e isso
ajudou muito com as terapias, foi algo
marcante para nós e para mim. E a casinha
de cultura para as crianças, que mostravam
muitas aprendizagens que vivemos, que meus
avós viveram e eles estão vivendo e
aprendendo a viver em união com a
comunidade em geral.

As crianças aprendem a conhecer seu corpo, nas terapias, como se defender
deCONTEÚDO
pessoasPADRÃO
más de perto de você e jamais
se calar,
pedir sempre ajuda e isso
RESPOSTA
/ PÁGINA
fortalece demais às crianças, no mundo de hoje que ainda vivemos, muitas
crianças passam por violências, seja doméstica, seja violência sexual, seja de
algum vizinho e isso ajudou muito nossas famílias. Nossa família é prova viva
que acontece essas coisas e que a gente junto a Associação se fortalece e
nesse fortalecer crescemos, sabendo se prevenir das ações maldosas de
alguns que precisam ainda de justiça e correção, para termos um mundo de
união, amor e paz. Quero aqui dar meu depoimento de quanto a Associação
nos ajuda e nos apoia em tudo, com as crianças, com os vizinhos, com a
comunidade, quero somente dizer gratidão a todos vocês que apoiam essa
Associação, a todos, enfatizar isso, que eu sou muito grata por participar.
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1. PERFIL DA ORGANIZAÇÃO
CONTEÚDO
102-1 - Nome da organização
102-2 - Atividades, marcas, produtos e serviços
102-3 - Localização da sede
102-4 - Localização das operações
102-5 - Propriedade e forma jurídica
102-8 - Informações sobre empregados e outros trabalhadores
102-9 - Cadeia de fornecedores
102-13 - Participação em associações
2. ESTATÉGIA
102-14 –PADRÃO
Declaração do decisor mais graduado da RESPOSTA
organização/ PÁGINA
CONTEÚDO

RESPOSTA/PÁGINA
Ass. Unidos para o Progresso
09/14-29
03/04/05
03/04/05
07
11
31
30
01/09

3. ÉTICA E INTEGRIDADE
102-16 – Valores, princípios, padrões e normas de comportamento

08

4. GOVERNANÇA
102-18 – Estrutura de governança

12

5. ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
102-40 – Lista de partes interessadas
102-42 – Base para a identificação e seleção de partes interessadas para
engajamento

12
12/14

102-43 – Abordagem para o engajamento das partes interessadas

12/14

6. PRÁTICAS DE RELATO
102-45 – Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas 31
01
102-46 – Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos
102-47 – Lista de tópicos materiais

01

102-50 – Período coberto pelo relatório

01/01/2019 a 31/12/2019

102-51 – Data do último relatório

2018

102-52 – Ciclo de emissão de relatórios

Anual

102-53 – Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

aupp8@Hotmail.com

COMUNIDADES LOCAIS
103-2 – Forma de gestão e seus componentes

32

413-1 – Operações com engajamento da comunidade local, avaliações de 17
impacto e programas de desenvolvimento
O Relatório de Sustentabilidade 2019 segue as diretrizes gerais da Global Reporting
Initiative (GRI).
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AFC – ASSOCIAÇÃO FUTURO DA CRIANÇA
APPU – ASSOCIAÇÃO PROJETO PAZ E UNIÃO
APROINFA – ASSOCIAÇÃO PARA O PROGRESSO INFANTIL
AUPP – ASSOCIAÇÃO UNIDOS PARA O PROGRESSO
CAPS - Centros de Atenção Psicossocial
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
ETG - Espaço Terapêutico Teia de Gente
GOLD - Grupo de Oportunidades Locais e Desenvolvimento
GRI - Global Reporting Initiative
IDH - Índice de Desenvolvimento Humano
IDP - Índice de Desempenho de Projetos
LPP - Luta pela Paz
MJPOP – Monitoramento Jovem de Políticas Públicas

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil
ODS - Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis
OMS - Organização Mundial de Saúde
OSC - Organizações da Sociedade Civil
PICS - Práticas integrativas complementares em saúde
PNAS - Política Nacional de Assistência Social
PPI - Política de Proteção à Infância
REJUDES - Rede de Juventude em Defesa de seus Direitos Sociais
SGD - Sistema de Garantia dos Direitos
SONE – SOCIEDADE NOVA ESPERANÇA
SUAS - Sistema Único de Assistência Social
SUS - Sistema Único de Saúde.
TC - Terapia do Cuidado
TCI - Terapia Comunitária Integrativa
UBG - Unidades Básicas de Gestão
UFC - Universidade Federal do Ceará
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