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 Mensagem da Direção (G4-1)   

A Associação Unidos para o Progresso, organização da 

sociedade civil de direito privado, beneficente, sem fins econômicos, 

organização social, está localizada na comunidade Rural de Sítio 

Espinho, cidade de Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará.  

Enquanto presidente administrativa da Associação Unidos 

para o Progresso, assumo o compromisso de assegurar a cultura 

organizacional, fundamentada em sua missão, visão, valores, 

posicionamento e sustentabilidade. 

Atualmente as organizações da sociedade civil, dispõe de 

regulamentação própria, o que considero um avanço substancial 

para a vida das Associações de modo Geral. O marco regulatório 

para as organizações da Sociedade Civil (MROSC), instituído pela Lei 

nº 13.019/2014. Este se propõe a regular as relações jurídicas nas 

parcerias celebradas entre os entes governamentais (em nível federal, 

estadual e municipal) e as organizações da sociedade civil (OSC). De 

uma perspectiva governamental, o MROSC é resultado de um amplo 

processo participativo, que teve início em 2010, a partir da Plataforma 

por um Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

– movimento composto por organizações, redes e movimentos sociais.  

Assim há de se considerar superações de desafios antes enfrentados, 

no âmbito legal. 

Atenta aos avanços e novos paradigmas de gestão social, e   

governança no terceiro setor, avalio que cada dia mais, é preciso   

ampliar estudos de contextos e conjuntura e implementar a estrutura 

organizacional mais adequada ao tempo vivido. A Associação Unidos 

para o Progresso reúne todos os esforços nessa direção, sem perder 

de vista o investimento as partes interessadas em sua melhor 

performance. 

Crianças, adolescentes, jovens e famílias, são os Stakeholder, 

prioritários da organização. Diariamente estão envolvidos e 

engajados em atividades e tecnologias sociais.  

Fortalecer as transformações pessoais e sociais, na perspectiva 

Sistêmica e Biocêntrica, através do engajamento e empoderamento 

comunitário dos coletivos. Esse é o posicionamento da organização 

que alia todos os seus fazeres aos ODS (Objetivos de Desenvolvimentos 

Sustentáveis), agenda 2030. A atuação da Associação, com foco nos 

ODS, priorizando seis principais, descrito no decorrer do texto:    



  

 

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. 

Na direção do posicionamento organizacional, destacamos 

atuação da Associação durante o ano de 2018, com suas principais 

conquistas relacionadas à sustentabilidade.  

Abordagem sistêmica comunitária, envolvendo as tecnologias 

sociais e integrativas: terapia comunitária integrativa(TCI); terapia do 

cuidado (TC); Vivências Biocêntricas (linhas; vitalidade, afetividade, 

criatividade, sexualidade e transcendência); terapia Reiki. A 

Abordagem sistêmica comunitária intervém diretamente no 

surgimento de um novo paradigma, onde o olhar se dá na direção 

dos sistemas como dinâmica e dinamizador de comportamentos, 

atitudes, isentado assim um ser como provocador de problemas ou 

adoecido. É um pensar e agir para além das partes, percebendo o 

todo e encontrando também soluções criativas no campo do 

coletivo. As tecnologias já são referências em atendimentos na 

organização e no serviço de Saúde mental através do CAPS da 

cidade de Limoeiro do Norte-Ce. 

Luzia Marta Carneiro Barros 

Presidente da AUPP 

 

(Luzia Marta, presidente do conselho administrativo da AUPP e rainha dos voluntários 2018) 

 



  

 

 Contexto Comunitário (G4-2)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limoeiro do Norte-CE, é uma cidade em potencial de 

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 denúncias, envolvendo 

o uso indiscriminado de agrotóxicos, o que de acordo com os estudos 

realizado pela UFC (Universidade Estadual do Ceará), 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.  

 

(Sítio Espinho, Limoeiro do Norte-CE e Mapa da atuação no Vale do Jaguaribe) 

 

A sede da AUPP, localiza-se na comunidade rural do Sítio Espinho, 

apresenta uma população estimada de 500 famílias, totalizando 2.500 

habitantes. Desse total, há uma estimativa que 1.500 sejam compostas 

por crianças, adolescentes e jovens. A comunidade está distante 15 km 

A Associação tem sua sede na 

cidade de Limoeiro do Norte-CE, 

que está localizado na Microrregião do 

Baixo Jaguaribe, no Vale do Jaguaribe, 

Região Nordeste do Brasil.  

Por meio da parceria do 

ChildFund Brasil, através do sistema de 

apadrinhamento, alcançamos as 

cidades vizinhas de Russas- distante 35 

km, Jaguaruana, distante 70 km e 

Morada Nova, distante 35 km.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Baixo_Jaguaribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Baixo_Jaguaribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Jaguaribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil


  

 

da sede do município e em seu entorno estão localizadas as 

comunidades: Córrego do Feijão, Canafístula de Cima e de baixo, 

Gangorra, Danças, Bixopá, Malhada, Sapé, Faceira, Aningas. 

A economia da comunidade vem predominantemente da 

agricultura de subsistência e de pequenos empreendimentos, além da 

busca por outras formas de sustento em outras cidades (em especial os 

homens). 

Com relação aos equipamentos sociais, educacionais e de saúde, 

a comunidade dispõe de uma Unidade Básica de Saúde- UBS, uma 

Escola Municipal de Ensino Fundamental, uma capela da Igreja Católica 

(Capela de Santa Luzia), alguns templos evangélicos e duas Associações 

comunitárias (Associação Unidos para o Progresso e Associação de 

Jovens e Moradores de Espinho). 

O turismo religioso é predominante na comunidade, durante o mês 

de Dezembro, em celebração ao ritual católico de Santa Luzia, 

considerada a santa dos olhos e a padroeira da comunidade, a 

população apresenta um potencial significativo no que concerne o 

entusiasmo participativo. Fator que contribui para o fortalecimento das 

ações. É notável também a genuinidade no campo da musicalidade e 

preservação cultural dos terreiros do sertão. Entende-se como fatores de 

risco durante o período da festa religiosa, a circulação de entorpecentes 

na comunidade, bem como fatores possíveis de abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes. Ainda como fator de risco presente 

na comunidade, se destaca a ausência de segurança pública, que 

intranquiliza a comunidade, a dificuldade de lidar com o semiárido, 

provocando a emigração e êxodo rural de agricultores para a cidade 

grande, enfraquecendo vínculos familiares e identidade cultural. Há 

ainda riscos notáveis eminentes, para vida de crianças e adolescentes 

menores de idade, que desde cedo pilotam motocicletas, causando 

fortes riscos de acidentes nas comunidades 

 

 



  

 

 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 Reporting Initiative (GRI), em sua versão GRI-G4 

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 

no longo prazo e atender seu público. 

 

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

 

 

A Associação Unidos para o Progresso, fundada em 27 de junho de 

1995, com posicionamento de fortalecer as transformações pessoais e 

sociais, na perspectiva sistêmica e Biocêntrica, através do engajamento 

e empoderamento comunitário dos coletivos. Esse é o posicionamento 

da organização que alia todos os seus fazeres aos ODS (Objetivos de 

Desenvolvimentos Sustentáveis), agenda 2030. A Associação Unidos para 

o Progresso é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, cuja natureza 

jurídica é Associação de direito privado. 

Fundada, pelo esforço da liderança comunitária, Gisela Pitombeira, 

através do apoio do ChildFund Brasil (na época Fundo Cristão para 



  

 

Crianças- CCF), dialogou com a comunidade, e o que antes funcionava 

como clube de mães, passou a ser Associação Unidos para o Progresso. 

 

Desde sua fundação até os dias atuais, a Associação mantém 

parceria com o ChildFund Brasil, o que facilita cada vez mais a 

ampliação para buscar novos parceiros.  

 Com base na sua missão, visão e valores, atua junto ao público 

participante como agente de transformação social em uma perspectiva 

sustentável.  Busca em cada momento apresentar recursos de 

empoderamento comunitário, mediados pela abordagem sistêmica 

comunitária e principio Biocêntrico. 

Durante o ano de 2018, tornou-se pertinente para organização, o 

trabalho focado nos ODS (Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis), 

agenda 20-30, priorizando seis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Agenda 2030 e os ODS, é um chamamento para 

redimensionarmos, nossas ações dando uma direção sustentável as 

práticas sociais, incluindo projetos, tecnologias e atividades. 

A Associação, conciliou todas as ações em transversalidade com 

os objetivos escolhidos para tratar durante o período, a causa de criança 

adolescente e jovem, em situação de privação, exclusão e 

vulnerabilidade. É o que move a organização no caminho da 

sustentabilidade, focando no caminho para um mundo sustentável. A 

AUPP embasa sua conduta de construções de saberes,  fazeres, nos 

pensamentos dos autores : Paulo Freire (pedagogia do diálogo, 

pedagogia da autonomia, pedagogia da libertação) Ludwig Von 

Bertalanffy, Fritjof Capra, (abordagem sistêmica), Edgar 

Morin(pensamento complexo e saberes necessários para educação do 

milênio), Paul Singer (Economia Solidária), Marshal Rosemberg 

(comunicação não violenta); Ruth Cavalcante e Cezar Wagner 

(Educação Biocêntrica), aliado aos projetos sociais e às tecnologias 

sociais. 

Trabalhamos com projetos sociais por ciclo de vida, onde insere 

desde a criança de 0 a 5,99 anos de idade; 6 a 14,99 anos; 15 a 24 anos 

e suas famílias. Através dos projetos e tecnologias é possível oferecer aos 

participantes e comunidades infinitas oportunidades de desenvolvimento 

pessoal e comunitário: 

PRIMEIRA INFÂNCIA (0-5,99 anos) 

1. Momentos de troca de saberes para pais de crianças da primeira 

infância, nos encontros temáticos; 

2. Atividade de brinquedoteca, com tecnologia da casinha de 

cultura; 

3. Atividade de celebração da vida (peso e medida), crianças de 0-

5 anos de idade; 

4. Formação em abordagem sistêmica para voluntários, 

5. Terapia comunitária integrativa para pais; 

6. Terapia do cuidado; 

7. Terapia Reiki 

SEGUNDA INFÂNCIA (06-14,99 anos de idade) 

1. Artes marciais e futsal - tecnologia Luta pela Paz; 

2. Arte e expressões corporais - tecnologia AFLATOUN; 

3. Instrumentos musicais-  tecnologia AFLATOUN; 

4. Dança regional e urbana- tecnologia AFLATOUN; 

5. Constituição de grupos infantis- tecnologia Brincando nos 

Fortalecemos; 



  

 

6. Recreações;  

7. Cinema comunitário; 

8. Oficinas artesanais; 

9. Seminários de aprofundamentos temáticos com Estatuto da 

Criança e do Adolescentes (ECA); 

10.  Fóruns comunitários; 

11. Atividade do movimento da infância e identidade cultura- 

tecnologia :Casinha de Cultura 

JUVENTUDE (15- 24 anos de idade) 

1. Registros e memórias comunitárias- tecnologia Olhares em Foco. 

2. Cinema; 

3. Oficinas de saúde reprodutiva; 

4. Teatro; 

5.  Grafite- tecnologia AFLATEEN; 

6. Tecnologia MJPOP. 

7. Preservação da cultura – Terreiros do Sertão. 

8. Encontros locais e regionais REJUDES. 

9. Vivencias Biocêntrica e abordagem Sistêmica- Terapia comunitária 

integrativa. 

 

 

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

MISSÃO 

Fortalecer as transformações na vida de crianças, adolescentes, 

jovens e famílias das comunidades, através de programas, projetos, 

atividades, tecnologias sociais, ações desportivas, culturais e de 

econômica solidária. 

VISÃO 

Tornar-se até 2020 organização de referência no Vale do Jaguaribe 

e no Estado do Ceará no trabalho social com crianças, adolescentes, 

jovens e famílias. 

VALORES: 

1. Solidariedade comunitária; 

2. Participação e autonomia; 

3. Proteção às crianças, adolescentes e jovens; 

4. Sustentabilidade planetária; 

5. Igualdade e Justiça social. 



  

 

 

 Gestão (G4-9; G4-14; G4-15; G4-16)   

A AUPP, em seu organograma, dispõe das instâncias consultiva, 

deliberativa, administrativa e executiva. Na execução dos processos e 

gerencia administrativa de projetos e tecnologias sociais, encontra-se a 

equipe executiva, atuando nas unidades básicas de gestão por setores. 

Sob a equipe executiva, está à responsabilidade de conduzir de forma 

ética e horizontal, todas as deliberações que vão de encontro ao 

desenvolvimento comunitário sustentável. Há ainda a condução para 

que as relações sejam as mais saudáveis, sem perder de vista o 

entrelaçamento entre tecnologias e impactos sociais na qualidade de 

vida dos beneficiários. 

 Atualmente a associação, desenvolve 3 projetos sociais voltados 

para os ciclos de vida: primeira infância; segunda infância e juventude e 

investe nas tecnologias em cada um dos projetos. Em 2018, foi possível 

ampliar a atuação de formação para voluntários, o que permitiu um 

alcance mais amplo do fazer da Associação, junto às comunidades 

atendidas. Foi possível ainda, fortalecer as parcerias comunitárias junto a 

outras organizações locais, tais como; Associação de Jovens e 

Moradores; Pastoral da criança; Conselho paroquial da Capela de Santa 

Luzia; Grupo de idosos da comunidade; Associação comunitária de 

Danças; Clube esportivo XV de Junho e ampliar os diálogos com o poder 

público, provocado pela REJUDES.  

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS  

A Associação captou recurso pontual junto ao poder público para 

realização do festival da cultura popular e economia solidaria, 

promovida pela REJUDES, bem como, agregou valores no sentido de 

reunir em seu entorno para a ação, 80 voluntários, dentre esses: 

SINE/IDT(sistema nacional e emprego); parceria de 20 jovens do exército 

para contribuir com a organização do evento; secretaria de cultura do 

município; secretaria de saúde que disponibilizou ambulâncias; comissão 

de salva guarda infantil da AUPP e guarda municipal para garantir 

segurança de forma geral. 

A Associação mantém parceria com o ChildFund Brasil além dos 

equipamentos sociais comunitários, bem como Associações, Escolas, 

pastorais da criança, Instituto Federal –CE; SINE/IDT e PSF (programa 

saúde da família) e CAPS (centro de atenção psicossocial). 

 

 



  

 

ARTICULAÇÕES E AÇÕES EXTERNAS   

A Associação desenvolve ações externas, como a participante ativa 

nos conselhos municipais: Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes- CMDCA; Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS; 

Conselho Municipal de Saúde- CMS; Conselho Municipal de Educação; 

Comitê Regional Neo Fetal e Mortalidade Infantil; Comitê de Erradicação 

do Trabalho Infantil. A Associação também participa do movimento 

Cidades Sustentáveis- resíduos sólidos, no apoio ao 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); 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. 

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 as 

comunidades para a agenda 2030. É um trabalho global, contudo, se 

cada um esquecer sua parte, não haverá resultado satisfatório.  

A Associação Unidos para o Progresso define para os três anos que se 

seguem (2019 a 2021), focar suas ações sustentabilidade com 

investimento em formação voltada para governança, planejamento 

estratégico, plano de voluntariado e gestão de gente. 

AUPP EM NÚMEROS DE 2018 

05 Trabalhadores – Em regime de CLT 

07 Educadores Sociais 

03 Jovens voluntários constantes 

25 Animadores Comunitários 

10 Tecnologias Sociais 

03 Projetos Sociais 

1.287 Atividades nos 03 projetos 

15.169 Atendimentos 

1.442 Crianças, adolescentes e jovens nas 05 OSP’s 

04 Cidades da Região Jaguaribana; 

05 Organizações parcerias. 

 



  

 

 

 

 Governança (G4-24; G4-34)   

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 formado por todos 

os sociais da organização e dos demais órgãos (diretoria administrativa e 

conselho fiscal), são escolhido pelo coletivo da assembleia, e são único 

e exclusivamente voluntários a serviço do mandato por tempo 

determinado.  

Seguindo o organograma, há os colaboradores técnicos: Gestão 

social e Estratégica; gestão operacional executiva; coordenação 

administrativa e financeira. A associação ainda apresenta um quadro de 

voluntários que se destacam nas categorias: animadores comunitários; 

terapeutas comunitários e co- terapeutas; 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 seu balanço e 

demais documentos que sugere validar os processos 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- Conselho Deliberativo; 

2- Conselho Fiscal; 

3- Missão, Visão, Planejamento Estratégico, Gestão de pessoas; 

4- Código de conduta/ ética; 

5- Relação com as partes interessadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auditorias 

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. No ano de 2018 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. 
 

Além da auditoria externa, a AUPP recebe visitas de vistoria das 

entidades de assistência social e de proteção à criança, adolescente e 

jovens, sendo: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS a fim de 

emitir o certificado de entidade beneficente de assistência social; 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescentes- CMDCA 

com a finalidade do certificado de funcionamento da entidade. 

Assembleia Geral

Consultiva e Deliberativa

Aux. Administrativo Educadores de VCP Educadores Sociais Voluntários(as)

Diretoria

Administrativa

Conselho Fiscal

Controle e Fiscalização

Gestão Executivo



  

 

 Colaboradores (G4-10)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Associação tem em seu quadro premente, em regime de CLT, 5 

funcionários (as), 01 Assessoria contábil, 5 educadores (as) de Vínculo 

Criança Padrinho- VCP em regime de prestação de serviço como Micro 

Empreendedor Individual- MEI e 4 educadoras sociais em regime de MEI. 

Todos financiados pela parceria com o ChildFund Brasil e distribuídos em 

sua área de atuação, sendo nas cidades de Limoeiro do Norte, Russas, 

Morada Nova e Jaguaruana, onde se encontram as unidades 

cooperadoras. 

 

01 Gestão

01 Aux. Administrativo

01 Educadora de VCP
Sede da AUPP
Regime MEI

01 Educadora de VCP -
OSP Coop APROINFA

Regime MEI

01 Educadora de VCP -
OSP Coop APPU

Regime MEI

01 Educadora de VCP -
OSP Coop AFC

Regime MEI

01 Educadora de VCP -
OSP Coop SONE

Regime MEI

01 Educador Social 
regime CLT

01 Educadora Social
OSP Coop AUPP

Regime MEI

01 Educadora Social
OSP Coop APPU

Regime MEI

01 Educadora Social
OSP Coop AFC

Regime MEI

01 Educadora Social
OSP Coop SONE

Regime MEI

01 Prestadora

Contabilidade



  

 

 Fornecedores (G4-12)   

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. 

No ano de 2018, os principais fornecedores são de gêneros 

alimentícios, serviço de internet, material de limpeza, material 

educacional, material de escritório e material impresso, distribuídos nas 

04 cidades (Limoeiro do Norte, Russas, Morada Nova, Jaguaruana). 

 

 Políticas e Procedimentos 

A Associação se ordena pelo estatuto social, Regimento interno e 

política organizacional da AUPP, bem como pelas políticas propostas 

pelo parceiro ChildFund Brasil. São os documentos:  

 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, 

Whistleblower - apresentação de queixas, Conflito de Interesses, 

Código de Conduta e Ética Empresarial). 

 

 

 



  

 

 Tecnologias Sociais 

As tecnologias sociais apresentam efetivas 

soluções na direção das transformações sociais. A 

associação utilizou as referentes tecnologias e 

participações em 2019:  

 

AFLATOUN- foram constituídos 4 grupos, com total de 100 participantes. 

A tecnologia propõe que crianças e adolescentes se percebam como 

sujeitos critico, 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. 

 

BRINCANDO NOS FORTALECEMOS- CLAVES foram constituídos 06 grupos, 

com total de 120 participantes. O impacto direto da tecnologia na vida 

da criança e da família, 

especialmente pela abordagem 

direta na relação estabelecida da 

criança para com seu corpo, os 

cuidados e consciência quanto as 

violações a que poderão estar 

expostas e a tomada de decisões 

de comunicar qual quer situação de 

violação. Crianças e pais, trazem 

depoimentos marcantes com relação ao empoderamento das crianças 

relacionada aos cuidados com seu corpo na relação com os outros.  

LUTA PELA PAZ- foram 8 grupos com total de 100 participantes. Crianças 

e adolescentes, vivendo diariamente 

os desafios de tornarem-se referencias 

em boas práticas uns para os outros. 

Buscando cada vez mais estarem 

integrados a Escola, a organização 

nessa luta cotidiana de vencer a 

descriminação, preconceitos e 

prevenir-se das drogas, através das 

artes márcias e demais esportes. 

Foram realizados 03 intercâmbios de artes marciais e 01 intercambio inter-

regional de futsal durante o ano 2018. 

 



  

 

OLHARES EM FOCO- foram 5 grupos com total de 50 participantes. 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 

prédio. Impulsionou ainda 

uma visão critico social da realidade vivida na comunidade o que 

integra pata de boas práticas e soluções para os problemas locais. 

 

TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA- foram 5 grupos com total de 200 

participantes. As rodas de TCI, tornou-se espaço de efetiva criação de 

teias solidarias. As partilhas e escuta ativa das situações limites de cada 

um, 

constituem-se na construção de soluções criativas, ensinando que 

ninguém está sozinho na sua dor e que a comunidade pode enfrentar e 

superar as questões de ordem micro e macro. As rodas de TCI, tornaram-

se termômetro de diagnósticos de pessoas com abalo na sua saúde 

mental, onde muitas passaram a ser encaminhadas para sistema de 

saúde mental e mantiveram-se participes das TCIS. 



  

 

Terapia REIKI- atendimento semanal 

na sede da Associação, chegando a 

um total de 70 atendimentos. A 

comunidade sente-se bem com o 

recurso terapêutico Reiki, que é uma 

pratica oriental de forma de transferir 

"energia vital universal” para os que 

desejam, de modo a equilibrar a 

energia sutil atuando no campo 

emocional para equilíbrio de geral do 

organismo.  

 

CASINHA DE CULTURA- 02 grupos 

com 200 participantes. 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 na sede da 

Associação. 

 

 

 

 

GOLD- foram três grupos com total de 35 participantes. A comunidade 

permanece engajada no propósito de seu desenvolvimento, suas 

poupanças e deliberações de ações comunitárias. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Índice de Desempenho de Projetos Sociais 

Buscando a eficiência na execução da gestão dos projetos, a 

Associação aplica a ferramenta gestão a vista e de monitoramento dos 

projetos de forma detalhada e específica nos níveis de indicadores: 

Atividades, Beneficiários e Financeiro, onde o Índice de Desemprenho de 

Projetos Sociais- IDP faz um cálculo da porcentagem da execução, 

sendo aceitável o índice geral de 0,83 a 1,13%. 

Em 2018 a AUPP ficou com uma média de 1,00%. Sendo a melhor 

média aceitável. 

 

 Apadrinhamento de Crianças 

A Associação atende a um total de 1.442 crianças, adolescentes e 

jovens inscritos nos sistemas de apadrinhamento, em parceria com o 

ChildFund Brasil. Desse total, 1.191 são apadrinhados(as).   

 

 

 

 



  

 

 Proteção Infantil 

As principais atividades executadas no ano de 2019 para a proteção 

infantil foram: constituição de grupos para desenvolver o programa 

CLAVES; oficina de formação a prevenção ao trabalho infantil; diálogos 

sobre a semana do bebê; visitas domiciliares às famílias com crianças da 

primeira infância; formação de clubes do AFALTOUN; Círculos de cultura 

com os pais com temáticas voltadas para proteção infantil;, campanha 

do 18 de maio de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes, campanha de combate ao trabalho infantil; 

seminário da infância e juventude; conferência de juventude; 

participação no plano decenal dos direitos das crianças e adolescentes 

no município de Limoeiro do norte-CE; Comissão de salva guarde infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Resultado de Finanças (G4-17)   

ENTRADAS ChildFund Brasil Outros Parceiros Total 

Projetos Sociais 498.973,04 7.050,11 506.023,15 

Presentes para 

Crianças 

124.230,58 - 124.230,58 

Isenções Fiscais - 34.668,31 34.668,31 

Doação de 

Serviço 

- 39.315,31 39.315,31 

TOTAL 623.203,62 81.033,73 704.237,35 

SAÍDAS  

Projetos Sociais 204.474,53 5.409,04 209.883,57 

Presentes para 

Crianças 

124.230,58 - 124.230,58 

Colaboradores-  246.745,74 - 246.745,74 

Isenções Fiscais - 34.668,31 34.668,31 

DESP.ADMINIST. 47.752,77 1.641,07 49.393,84 

Doação de 

Serviço 

- 39.315,31 39.315,31 

TOTAL 623.203,62 81.033,73 704.237,35 

    

 

 

 

 Visão de Futuro 

A Associação prevê para os próximos anos, aprofundar e melhor 

deliberar o modelo de governança bem como plano estratégico e plano 

de voluntariado. Investira no aprofundamento, nas tecnologias sociais, 

de modo a oferecer recursos de empoderamento pessoal e comunitário 

aos participantes. Prevê também maior integração com os demais 

equipamentos comunitários, tais como Escola, outras organizações 

sociais, movimentos populares, vislumbrando o fortalecimento de suas 

ações e impactos positivos na vida de todos os envolvidos. 

Vislumbra alcançar a ampliação da consciência dos participantes no 

que se refere ao compromisso com as transformações pessoais sociais e 

sustentáveis, em que as desigualdades diminuam e cenários de justiça 

social sejam comemorados por todos. 

 

 

 

 



  

 

 Depoimentos 

 

Olá! Eu sou Samuel Lino, apadrinhado no sistema do Childfund Brasil, e 

representante titular da rede REJUDES (Rede de juventude em defesa de 

seus direitos sociais). É muito difícil em palavras explicar o quão 

gratificante é fazer parte dessa rede e dessa organização, sou muito 

grato por cada tecnologia e conhecimento adquirido na mesma. Hoje 

em dia vejo o quanto a associação mudou a minha vida, sou realmente 

um jovem protagonista. Aqui despertou em mim coisas que nunca 

imaginei que fosse capaz de fazer, como: elaborações de peças teatrais, 

poesias e outros. Fico feliz pelas oportunidades que tive aqui, 

principalmente com a REJUDES, essa rede transformou a minha vida, 

abriu minha cabeça, me trouxe coisas boas, hoje sou o que sou graças a 

essa rede. Hoje só tenho a agradecer por tudo e dizer que eu faço parte 

dessa história!  

 

 

  

 

 

 



  

 

 Sumário 

(G4-1) - Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da organização 

(p. ex.: diretor-presidente, presidente do conselho de administração ou cargo 

equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua 

estratégia de sustentabilidade.   

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

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

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

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

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

nos quais as suas principais operações estão localizadas ou que são especialmente 

relevantes para os tópicos de sustentabilidade abordados no relatório. 

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

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

geográfica, setores abrangidos e tipos de clientes e beneficiários). 

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

Número total de empregados;  

Número total de operações; Vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou 

receita líquida (para organizações do setor público); Capitalização total discriminada 

em termos de dívida e patrimônio líquido (para organizações do setor privado); 

Quantidade de produtos ou serviços prestados.    

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

precaução. 

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

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

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

organizações nacionais ou internacionais de defesa em que a organização:  Tem 

assento no conselho de governança  Participa de projetos ou comissões;  Contribui 

com recursos financeiros além da taxa básica como organização associada;  

Considera estratégica a sua participação Isso se refere principalmente à participação 

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

participação como associada do ponto de vista da organização. 

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

consolidadas ou documentos equivalentes da organização. Relate se qualquer 



  

 

entidade incluída nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos 

equivalentes da organização não foi coberta pelo relatório. 

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

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

apresentadas. 

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

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

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

de Conteúdo da GRI para a opção escolhida (veja as tabelas abaixo). Apresente a 

referência ao Relatório de Verificação Externa, caso o relatório tenha sido submetido a 

essa verificação. Embora a GRI recomende o uso de verificação externa, essa 

recomendação não constitui um requisito para que o relatório esteja “de acordo” com 

as Diretrizes. 

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

mais alto órgão de governança. Identifique quaisquer comitês responsáveis pelo 

assessoramento do conselho na tomada de decisões que possuam impactos 

econômicos, ambientais e sociais. 

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

organização, como códigos de conduta e de ética. 
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