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2016Atividades
R e l a t ó r i o  d e

A Fundação João Paulo II tem a alegria de apresentar a você o Relatório de Atividades do 
ano de 2016, que traz, de forma clara e transparente, todo trabalho desenvolvido para o 
bem comum, visando a dignidade humana, a evangelização e a transformação social.

São milhares de pessoas envolvidas, entre elas, missionários, colaboradores, voluntários 
e parceiros, sempre empenhados e dedicados em dar atenção, atendimento e carinho a 
tantas pessoas necessitadas.

Agradecemos a Deus por conduzir e abençoar nossos trabalhos e despertar em nós a res-
ponsabilidade e o esforço, para que continuemos agindo na transformação da sociedade, 
“formando homens novos para um mundo novo”.

Monsenhor Jonas Abib
Presidente da FJPII
Fundador da Comunidade Canção Nova

Nós, na Canção Nova, não nos detemos na crise: nossos olhos se 
fixam na esperança. Agradeço muito a todos que, contribuindo co-
nosco, fazem com que a crise se torne oportunidade em Cristo.

Luzia Santiago
Conselheira Deliberativa da FJPII
Cofundadora da Comunidade Canção Nova

A Fundação João Paulo II é a mantenedora do Sistema Canção Nova de co-
municação, e seu primado é levar o Evangelho no intuito de formar homens 
novos para um mundo novo. Comprometida com a Igreja e com a sociedade, 
a FJPII oferece espiritualidade e serviços sociais às crianças, jovens, adultos, 
homens e mulheres, sendo fonte de promoção humana e desenvolvimento 
integral da pessoa.
Na união de forças de missionários, colaboradores e voluntários, ela deseja 
contribuir na transformação do homem e da sociedade.
Obrigada a todos que se unem a nós nesta linda missão!

Wellington Silva Jardim
Diretor Executivo da FJPII
Cofundador da Comunidade Canção Nova

Neste ano de 2016, Deus nos concedeu muitas vitórias. Continuamos com 
o processo de digitalização da nossa televisão, ganhamos mais um espaço 
para as obras sociais da Canção Nova, recebemos o reconhecimento dos 
nossos cursos da Faculdade, começamos o processo de migração das nos-
sas rádios para FM, dentre outras vitórias que o Senhor nos deu. Assim, 
encerramos o ano crendo que a providência de Deus rege a Canção Nova. 
Em 2017, temos mais motivos para continuarmos acreditando, pois sei que 
Deus tem muitos mais planos para nós. 
Agradeço o empenho e o trabalho de todos que lutam para que a nossa 
missão não pare e muita gente continue sendo beneficiada com a nossa 
missão. Vamos em frente! Sempre em frente!

Fundação João Paulo II
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Fundação João Paulo II

Inaugurada no dia 29 de junho de 1982, na cidade 
de Cachoeira Paulista/SP, a Fundação João Paulo 

II é uma entidade civil, com personalidade jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter fi-
lantrópico, com autonomia administrativa financeira 
e patrimonial. É regida por um Estatuto Social, pela 
Legislação aplicável, pelo seu Regimento Geral, por 
Atos Normativos e Instruções de Serviço.

Mantém o Sistema Canção Nova de Comunicação e 
a Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, as-
sumindo o compromisso e a responsabilidade social, 
atendendo aos mais necessitados.

A Fundação funciona com recursos provenientes 
de doações espontâneas e conta com a ajuda de 
missionários, colaboradores, voluntários, parcei-
ros e com a sociedade para a realização de suas 
atividades transformadoras, na assistência social, 
saúde, educação, cultura e meios de comunicação.

Fundação João Paulo II

Formando Homens Novos
 para um Mundo Novo  

Fundação
João Paulo II
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Rede de 
Desenvolvimento
Social Canção Nova

Palavra da Superintendente

Mantida pela Fundação João Paulo II, as 
três áreas de atuação da Rede de Desen-

volvimento Social são: Assistência Social, Saú-
de e Educação, elas oferecem serviços de qua-
lidade à população de Cachoeira Paulista/SP e 
região, aos peregrinos, colaboradores e missionários.  
 
Nas respectivas unidades, nossas equipes as-

sumem os trabalhos com seriedade e com-
prometimento, visando concretamente, 
dia após dia, contribuir na missão de for-
mar homens novos para um mundo novo. 
Obrigada a todos que se uniram a nós no ano de 
2016, mais um ano de desafios e muitas vitórias! 
 
Que Deus os abençoe!  

Rede de desenvolvimento Social Canção Nova

Fernanda Nolasco
Superintendente da Rede 
de Desenvolvimento Social 
Canção Nova
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Assistência
Social

Assistência Social

A Fundação João Paulo II, preocupada em pro-
porcionar à população de Cachoeira Paulista/

SP e região a evangelização através de meios con-
cretos para a transformação social e melhor qua-
lidade de vida, iniciou, em 2004, um belo traba-
lho estruturado com a Rede de Desenvolvimento 
Social Canção Nova e vem colhendo seus frutos. 
 
Com a missão de formar homens novos para um 
mundo novo, conta hoje com quatro unidades volta-
das para a assistência social. São elas: PROGEN (Pro-
jeto Geração Nova), Casa do Bom Samaritano, CAC 
(Centro de Atendimento Comunitário) e Cia de Artes. 
Entre os trabalhos desenvolvidos estão as oficinas 

socioeducativas, oficinas de iniciação profissio-
nal, cursos profissionalizantes e formação huma-
na para crianças, adolescentes, jovens, adultos, 
idosos e pessoas em situação de rua, seguindo as 
orientações da Resolução 109, do Conselho Na-
cional de Assistência Social (CNAS), que tipifica os 
Serviços Socioassistenciais disponíveis no Brasil. 
 
Para que todo trabalho social aconteça, conta-
mos com a união de muitas pessoas que sonham 
com um mundo onde reine o amor e acreditam 
que é possível, que aprendam uns com os outros 
e se esforçam para transformar o mundo ao seu 
redor.

Assistência Social
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O PROGEN, Projeto Geração Nova, nasceu em 
2004 e, desde então, trabalha para contribuir 
com a formação integral da pessoa.
O trabalho deste projeto acontece por meio de 
discussões sobre questões sociais, culturais, po-
líticas e religiosas, com o objetivo de estimular 
a reflexão sobre quem são e do mundo ao qual 
estão inseridos, levando-os a terem consciência 
de seu papel na sociedade.
Complementando esta formação humana, são 
oferecidos cursos e oficinas, que visam a capaci-
tação para o mercado de trabalho, bem como a 

PROGEN Projeto Geração Nova

Assistência Social

Curso de Informática 
(Básica, Intermediária, Kids, Montagem, 
Manutenção de Computadores e Web 2.0)

Atividades oferecidas pelo PROGEN
Oficina de automaquiagem

14PaRtICIPaçãO: PESSOaS

176PaRtICIPaçãO: PESSOaS 20PaRtICIPaçãO: PESSOaS

23PaRtICIPaçãO: PESSOaS

123PaRtICIPaçãO: PESSOaS

  7PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 20PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 59PaRtICIPaçãO: PESSOaS  54PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 46PaRtICIPaçãO: PESSOaS

  5PaRtICIPaçãO: PESSOaS  34PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 61PaRtICIPaçãO: PESSOaS

Curso de assistente 
administrativo

Oficina de Manicure e Pedicure

Ginástica

Oficina de Teclado Oficina Recreativa

Projeto de Vida

Oficina de Orçamento Familiar

Oficina de Violão

artesanato Futsal

Programa Teen Star

Assistência Social

inclusão social e digital, possibilitando assim, que 
cada pessoa possa ser protagonista da própria 
história.
O Progen atende crianças, adolescentes, jo-
vens e adultos, buscando proporcionar o 
acesso às ferramentas da tecnologia da 
informação; formação e capacitação 
e incentivo ao empreendedo-
rismo; atividades esportivas, 
recreativas, lúdicas e cultu-
rais que favorecem a so-
cialização e atuação social.
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Uma das primeiras ações em comemoração ao aniversário foi uma exposição de fotos dos 12 anos em 
um mural. Já no dia 9, data de criação do projeto, foi realizado um dia festivo com várias atividades 
recreativas, contando com a participação de crianças e adolescentes. Para fechar o dia, foi celebrada a 
Santa Missa, com a participação dos alunos e comunidade vizinha. No dia 28/06/16, para fechar o mês, 
foi promovido um momento em homenagem à equipe, com um maravilhoso lanche e depoimentos, 
destacando a experiência que cada um faz com o trabalho social. Para finalizar este momento, contamos 
com a presença de Luzia Santiago, trazendo sua percepção sobre o trabalho realizado pelo projeto e 
incentivando a continuidade da dedicação, empenho e doação para a realização da missão.

Aniversário do Progen (Junho)

O objetivo da festa foi fechar o semestre promovendo um 
momento de integração, diversão e união, visto que neste 
ano a festa contou com a parceria da Cia de Artes. A festança 
foi realizada no prédio do Progen e contou com a participa-
ção dos alunos, familiares e convidados de ambos os projetos.

Uma visita com as alunas da oficina de automaquiagem, com 
o objetivo de complementar o conteúdo aplicado em sala de 
aula.

Os alunos do Progen participaram da Romaria da Família Sa-
lesiana, em Aparecida/SP. Assim como nos anos anteriores, 
os participantes percorrem o trajeto entre o Porto Itaguaçu 
e a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, onde participaram 
da Santa Missa.

A edição do primeiro semestre aconteceu no CAC e, a do se-
gundo semestre, no Progen. O objetivo principal desta Feira 
é a participação e integração dos alunos dos projetos da área 
da Assistência Social, apresentando os trabalhos desenvolvi-
dos ao longo dos semestres. Em ambas as edições, o evento 
contou com a celebração da Santa Missa, apresentações di-
versas, exposições dos trabalhos realizados e, para finalizar, 
um lanche comunitário.

Como oportunidade concreta de ampliar o conhecimento e a 
rede de relacionamentos profissionais e para complementar 
os conteúdos aplicados em sala de aula, os alunos do curso 
Assistente Administrativo realizaram as seguintes visitas téc-
nicas:
- Editora Santuário e Rádio Aparecida, no dia 06/07;
- Empresa Maxion, no dia 11/10; 
- Mineradora Canção Nova, no dia 18/10. 

Os alunos do futsal realizaram a visita ao museu do Futebol, 
em São Paulo/SP. Além de proporcionar um momento de 
lazer e diversão, o principal objetivo desta visita foi ampliar 
os conhecimentos dos mesmos sobre a história do futebol, 
cumprindo assim, um dos nossos objetivos enquanto projeto 
social que contempla possibilitar a ampliação do universo in-
formacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes.

Festa Junina (24/06) Visita à Sumirê (07/07)

Romaria Salesiana (20/08)

Feira Interdisciplinar (25/06 e 19/11)

Visitas técnicas

Visita ao Museu do Futebol (07/07)

Atendimento Social

Plantão Psicológico

Atividades Extracurriculares

Almoço

Lanche

Visita Domiciliar 

Visita Institucional

293

110

20

449

10.731

07

01

Assistência SocialAssistência Social

AtENDIMENtOS E SERVIçOS oferecidos em 2016

AçõES E EVENtOS DO PROGEN em 2016

Com o objetivo de celebrar o dom da maternida-
de, valorizando todo esforço, dedicação, entrega 
e amor com que as mães se doam à missão de 
educar, cuidar e formar, foi celebrada uma Missa 
Especial, seguida de um momento de convivên-
cia.

Dia das Mães (12/05)

 27PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 27PaRtICIPaçãO: PESSOaS

226PaRtICIPaçãO: PESSOaS

  4PaRtICIPaçãO: PESSOaS

  4PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 27PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 19PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 11PaRtICIPaçãO: PESSOaS
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Visita ao Museu Monteiro Lobato (11/11) 

Colônia de Férias (12 a 16/12)

Assistência SocialAssistência Social

Um grupo de alunos do Progen participou deste evento 
promovido pela UNISAL, em Lorena/SP. Neste dia, tiveram 
a oportunidade de conhecer os cursos e atividades desen-
volvidos pela instituição, bem como participar de palestras, 
debates e orientação vocacional.

Visita com os alunos do curso Assistente Administrativo, ao 
Santuário Nacional de Aparecida, logo após ao dia da Padro-
eira do Brasil.

Este evento contou com palestrantes de diversas áreas, apre-
sentando as potencialidades e os desafios de cada profissão, 
bem como a abrangência da atuação e perspectivas do mer-
cado.

- Adequamos o curso Assistente Administrativo, res-
peitando o direcionamento quanto à lei de apren-
dizagem. Neste novo formato, os alunos, que são 
contratados pela FJPII como aprendizes, passaram 
a ter as aulas de formação profissionalizante (teóri-
cas e práticas) no período da manhã. Já no perío-
do da tarde, foi proposto um trabalho de formação 
complementar, colaborando assim, com a formação 
integral do aluno. Neste momento foram realizadas 
atividades com enfoque no desenvolvimento pesso-
al, profissional, social e espiritual;

- Conseguimos oferecer mais interatividade e apren-
dizagem aos alunos através das visitas técnicas, 
eventos e feiras, em parceria com a Rede de Desen-
volvimento Social Canção Nova.

Como parte do trabalho formativo, os alunos realizaram a vi-
sita ao Lar das Crianças e promoveram brincadeiras, gincanas 
e um lanche para os atendidos pela instituição.

Complementando o trabalho do Projeto de Vida, desenvolvi-
do com as crianças, foi realizada uma visita ao Museu históri-
co, folclórico e pedagógico Monteiro Lobato, em Taubaté/SP. 
Além de um momento de diversão, a visita também teve como 
objetivo promover acesso informacional e cultural aos alunos.

Ensinar os fundamentos básicos da música de forma teórica 
como harmonia, melodia e ritmo. Assim como a leitura da par-
titura e o contato com o instrumento.

Este momento foi promovido a partir de um pedido dos alu-
nos do curso de Assistente Administrativo (Aprendiz). Nos 
encontros formativos em que se trabalharam temas voltados 
para relacionamento familiar, os alunos relataram a carência 
de momentos com a família, surgindo assim, a ideia de pro-
mover este jantar.

O dia das crianças foi comemorado com gincana, brincadei-
ras e muita diversão. A novidade deste ano foi realizar a co-
memoração em conjunto com o CAC, promovendo além da 
diversão a integração das crianças.

O segundo retiro do ano foi voltado para o público adoles-
cente. Buscando atender uma necessidade deles, abordou 
a temática da afetividade e sexualidade fundamentada nos 
ensinamentos católicos.

Os alunos do futsal participaram deste evento esportivo, pro-
movido em Lorena/SP. Vale ressaltar que, em uma das catego-
rias, os alunos do Progen foram campeões.

O retiro aconteceu na cidade de Lavrinhas/SP. Foi um final de 
semana muito rico em momentos de espiritualidade, convi-
vência e revisão de vida.

Visando na capacitação e integração com outras instituições 
sociais, os educadores do Progen participaram de um Semi-
nário realizado pela ANEC, com o tema “Educação Social: 
uma paixão que se renova”.

Feira Decida-se (03/09) Visita ao Santuário Nossa Senhora 
Aparecida (13/10)

Semana das Profissões (24 a 26/10)

Visita à Instituição Lar das Crianças 
Pe. João Benevides (08/11)

Jantar para Famílias (03/09) Dia das Crianças (14/10)

Retiro para Adolescentes (22 e 23/10)
Copa Mazza (10/09) 

Retiro para Jovens (23 a 25/09)

Seminário para Educadores (07/10)

 22PaRtICIPaçãO: PESSOaS  18PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 46PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 23PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 36PaRtICIPaçãO: PESSOaS

Reunião de Pais (Março e Setembro)
As reuniões de pais/responsáveis foram realizadas com o obje-
tivo de promover momentos de reflexão e partilha, bem como 
apresentar aos participantes o trabalho desenvolvido para que 
os mesmos possam ser parceiros neste processo.

 57PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 19PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 77PaRtICIPaçãO: PESSOaS
 43PaRtICIPaçãO: PESSOaS

  9PaRtICIPaçãO: PESSOaS 21PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 32PaRtICIPaçãO: PESSOaS

  5PaRtICIPaçãO: PESSOaS

cONquIStAS
 em 2016

Eduarda Ribeiro Carvalho, 18 anos,
aluna do curso Assistente Administrativo, 
Programa Escola de Vida e Trabalho.

A mudança que tive é perceptível 
tanto na vida pessoal quanto 

profissional. Eu fui lapidada ao 
longo desse ano no Progen. 

Tenho certeza que nunca vou 
esquecer-me do que aprendi e vou 

usar na minha vida.

- Manter todos os serviços, buscando cada vez mais 
qualidade e eficácia dos mesmos;

- Ofertar novos cursos e oficinas que atendam as ne-
cessidades do público;

- Implantar o “Programa Up To You” focado na edu-
cação emocional. Em janeiro, a equipe fará uma ca-
pacitação com o Padre José Victor, para posterior-
mente, avaliar a execução do programa.

DESAFIOS
 para 2017

João Guilherme Ribeiro de Abreu, 18 anos,
aluno do curso Assistente Administrativo, 
Programa Escola de Vida e Trabalho.

Em fevereiro, quando cheguei, eu era um 
menino que não se importava com 

a família, não gostava de estudar, 
não tinha muitos amigos, mas com 

o passar do tempo amadureci muito 
e hoje já sei o que quero fazer da minha 

vida, já me preocupo com meus familiares e 
ganhei vários amigos.
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Assistência SocialAssistência Social

A cidade de Cachoeira Paulista/SP está localizada 
próxima à Rodovia Presidente Dutra, entre os es-
tados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, 
atraindo a circulação de moradores de rua na re-
gião.
Pensando nessas pessoas, em outubro de 2002, a 
Fundação João Paulo II inaugurou a Casa do Bom 
Samaritano que, desde então, realiza um belíssimo 
trabalho voltado para essas pessoas, com o objeti-
vo de restaurar e valorizar o ser humano em todos 
os aspectos: biológico, psicológico e espiritual, 
sempre em combate a exclusão e a vulnerabilida-
de social.
A unidade 3 da Rede de Desenvolvimento Social 
oferece, de forma gratuita, serviços de aprendi-
zagem, higiene pessoal, alimentação, orientação, 
atendimento espiritual e acolhida humanizada, 
proporcionando aos mais necessitados toda estru-
tura para a  restauração de suas vidas.

Além 
d o s 
morado-
res de rua, 
a casa atende 
também, os mora-
dores do município, 
em sua maioria, mulheres, 
chefes da família que bus-
cam a transformação, melhor 
qualidade de vida, melhoria da 
autoestima e dos relacionamentos.
A cada ano, toda a equipe de colaboradores, mis-
sionários e voluntários busca se especializar e me-
lhorar o trabalho realizado. Finalizamos o ano de 
2016 muito felizes com os resultados alcançados. 
Foram atendidos 1.236 moradores de rua e 217 
munícipes, além de 740 atendimentos sociais e 
21.050 serviços oferecidos.

Atendimento pessoal e avaliação socioeconômica 
das pessoas que procuram a casa para verificação 
da situação de risco e/ou vulnerabilidade social 
de cada indivíduo.

atendimento Social

Palestras socioeducativas, realização de grupos 
para discussão de temáticas, comemorações ce-
lebrativas em datas comemorativas conforme o 
calendário anual.

atividades extracurriculares

Em parceria com o SESI, o curso proporcionou às mulheres 
um novo aprendizado que contribuiu para capacitação profis-
sional e geração de uma renda para suas famílias.

Curso de Costura e Moda

O grupo trabalhou diversas realidades constatadas através de 
escuta, atendimentos sociais e apresentações espontâneas, ge-
rando transformações e crescimento pessoal. 

Grupo Dialogar e Viver 

Grupo direcionado às pessoas em situação de rua, promoveu 
a partilha das diversas realidades vividas, que as levaram a 
estar nas condições que se encontravam.

Grupo Partilhando a Vida

Foram realizados com o objetivo de trabalhar a terapia breve 
em grupo ou pessoal com caráter preventivo, reflexivo e de 
orientação.

Plantão Psicológico 

cASA DO 
Bom Samaritano

Banhos

Almoço

cortes de cabelo

Oferta de Kits de higiene

Oferta de roupas, calçados e acessórios

café da manhã 

cesta Básica 

Lanche da tarde

2.762

2.756

4.354

292

3.524

117

2.741

1.891

AtENDIMENtOS E SERVIçOS oferecidos em 2016

Cuidados com os irmãos moradores de rua

Quantidade de alimentação ofertada

 13PaRtICIPaçãO: aLuNaS

 18PaRtICIPaçãO: aLuNaS

1.241PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 64PaRtICIPaçãO: PESSOaS

236PaRtICIPaçãO: PESSOaS

O serviço foi realizado pelo assistente social para 
acompanhamento, orientação e, se necessário, 
intervenção mais precisa junto as pessoas aten-
didas e seus familiares.  

Visitas Domiciliares 

 43PaRtICIPaçãO: PESSOaS

492atENDIMENtOS: PESSOaS
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Assistência SocialAssistência Social

AtIVIDADES E EVENtOS 
da casa do Bom Samaritano

Manhã de cuidados consigo mesmo, com o corpo, com os 
cabelos, com a pele, visual, tendo o objetivo de promover a 
autoestima pessoal. Teve a participação das alunas do curso 
de costura e moda e mulheres escritas no projeto do grupo 
Dialogar e viver.

Uma manhã celebrativa, seguida por um passeio ao Santuá-
rio de Santa Cabeça. A equipe planejou dinâmicas, brindes 
e mensagens para cada participante. Recebemos apoio do 
transporte e um ótimo comprometimento de toda equipe de 
trabalho.

Confraternização visando valorizar cada pessoa que foi aten-
dida ou participou das atividades realizadas durante o ano de 
2016, na Casa do Bom Samaritano. Contou com acolhimento, 
celebração da Santa Missa e um momento de agradecimento.

Foi promovida, de forma festiva, a comemoração das datas 
culturais conforme as tradições do mês de junho, com muitas 
comidas típicas, músicas, sorteios de brindes e almoço, apro-
veitando para encerrar as atividades e integrar as famílias.

Comemoração com todos os usuários atendidos e convida-
dos. Os cofundadores Eto e Luzia dirigiram palavras fazen-
do memória da instituição. Após a Santa Missa foi cortado 
o bolo, simbolizando os 14 anos do trabalho realizado pelo 
projeto.

Promoveu conhecimento das técnicas de confecção dos ovos 
de páscoa e manuseios do Chocolate. Beneficiou pessoas 
que apresentaram o desejo de aproveitar do tempo pascal 
para fazer deste ofício um meio de auxiliar na remuneração 
familiar.

Palestra que levou o conhecimento dos alimentos saudáveis 
que podem contribuir para uma melhor saúde. Com partici-
pação significante, gerou conhecimento e fomentou a possi-
bilidade de se ter uma alimentação balanceada. 

Ministrada por um profissional voluntário da OAB, a palestra 
levou às participantes dos projetos da casa conhecimento e 
conscientização da importância da lei e da proteção garanti-
da a todas mulheres vítimas de violência. Dia voltado para a promoção da autoestima da mulher, pro-

movendo a valorização pessoal, ensinando os cuidados pró-
prios com o corpo, com os cabelos, com a pele, com o visual 
e com seu sorriso.

Manhã de Beleza (08/03) Comemoração do dia das mães (12/05) 

Encerramento das atividades 2015 (29/11)

Festa Junina e encerramento das 
atividades no 1º Semestre (30/06)

aniversário de 14 anos da Casa do Bom 
Samaritano (21/10)

Workshop de Chocolate (15/03)

Palestra Alimentação saudável (05/04)

Palestra Lei Maria da Penha (03/05)

Dia da Beleza (22/11)

 36PaRtICIPaçãO: PESSOaS  15PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 21PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 59PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 59PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 15PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 11PaRtICIPaçãO: PESSOaS

  9PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 21PaRtICIPaçãO: PESSOaS

Total de 1718 
pessoas atendidas.

- Priorizar os atendimentos a população de rua, dan-
do toda a assistência necessária para transformação 
da vida de cada indivíduo;

- Fortalecer e capacitar a equipe de trabalho, para 
que, cada vez mais possamos oferecer atendimentos 
de qualidade à população de rua;

- Atingir o maior número de pessoas na perspectiva 
de promover mudanças concretas na vida dos usu-
ários e, assim, combater de forma direta a exclusão 
social.

DESAFIOS
 para 2017cONquIStAS

- Foram substituídos computadores, melhorando a 
parte operacional dos atendimentos e fazendo com 
que a alimentação de dados e geração dos relató-
rios se tornassem mais rápidos e precisos;

- Um novo colaborador foi contratado para integrar 
a equipe, fortalecendo e melhorando a qualidade 
dos serviços;

- Aumentamos a atuação e fortalecemos o relacio-
namento com as casas terapêuticas para encaminhar 
os moradores de rua, usuários de drogas, para trata-
mento de dependência química;

- Iniciamos a construção do projeto de acessibilida-
de da Casa do Bom Samaritano, visando favorecer o 
acesso às pessoas portadoras de deficiência física.

 em 2016

Maria das Graças Menezes, 67 anos,
aluna do curso de Corte e Costura.

Aprendi a cortar na tabela, a fazer 
bolsas, lidar com as funções 

da máquina. Aprendi a fazer 
melhor e a lidar com as pessoas 

com mais serenidade. Vou levar 
para a vida todo aprendizado e o 

conhecimento!

Elvira Leal Faria, 66 anos,
participante do grupo Partilhando a Vida.

Estava morando aqui em Cachoeira 
Paulista/SP, em busca de algo novo. 

Minha amiga me convidou para 
participar de um grupo, eu fui muito 

bem acolhida, gostei muito, foi uma 
experiência nova em minha vida.
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Assistência SocialAssistência Social

EVENtOS em 2017

Há seis anos, o CAC, Centro de Atendimento Comunitário, oferece um espaço de atendi-
mento que facilita a formação integral do ser humano, onde cada um possa desenvolver 

suas habilidades cognitivas, psicossociais e espirituais, através de atividades como: ofi-
cina de artes, educação física, expressão musical, atendimento pedagógico, psico-

lógico e evangelização. Com isso, espera-se o fortalecimento da função protetiva 
das famílias, promoção do desenvolvimento de potencialidades e o fortaleci-

mento de vínculos familiares e comunitários.
Em 2016 continuamos unidos, em parceria com as demais unidades da 

Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, promovendo a for-
mação humana e espiritual dos nossos alunos. Exemplo concreto 

dessa parceria foi a Oficina de Costura e Moda, que conseguiu 
ser realizada graças ao recebimento de 15 máquinas de cos-
tura, vindas da Casa do Bom Samaritano.

Destacamos as atividades da Oficina Recreativa, que desde 
2015 proporciona aos educandos um espaço atrativo, favorecen-

do a permanência dos mesmos no contexto recreativo, educativo e 
cultural, criando um ambiente saudável para o convívio na comunidade, 

resgatando a cidadania através da prática de atividades lúdicas de forma 
educativa.

cAc 
Centro de atendimento Comunitário

Oficina de Costura e Moda

curso de cuidador de Idosos

Oficina de Violão (Básico e Avançado)

Oficina de Manicure e Pedicure

Oficina Recreativa

Curso de Informática (Kids, Básica e Avançada)

Ginástica

Oficina de Culinária

Oficina de Musicalização Infantil

Oficina de Artesanato

Projeto de Vida

30

14

80

51

20

47

32

36

177

81

49

atividades do CaC e participantes

Ofereceu aos participantes a possibilidade de aprender um 
ofício gerador de renda. Destinou-se aos educandos da uni-
dade, sendo também aberto aos não matriculados, porém 
ambos com idade acima de 18 anos.

Uma manhã com gincanas e muitas atividades recreativas. 
Distribuímos bolo e refrigerante para os participantes para 
comemorar o aniversário do CAC. Contamos com a participa-
ção de colaboradores e missionários da Comunidade Canção 
Nova.

Ministrado pelo psicólogo e missionário José Márcio Montei-
ro, o curso teve o objetivo de preparar jovens e adolescentes, 
que cursam o ensino médio, para o ingresso no mercado de 
trabalho. 

Em parceria com voluntários, foram oferecidos serviços de 
corte de cabelo masculino e feminino, depilação, sobrance-
lha, manicure, maquiagem e cuidados com a pele. O evento 
se destinou aos educandos e seus familiares, bem como a 
população das redondezas da unidade.

Contou com a presença de vários voluntários que ofereceram 
serviços como, corte de cabelo e hidratação, limpeza de pele, 
manicure, depilação, sobrancelha, auto maquiagem e cuida-
dos com a pele, orientações sobre cuidados com a saúde. 

Passeio para Casa de Missão de Lavinhas-SP com as crianças 
da Oficina Recreativa e Projeto de Vida. Eles viveram uma ma-
nhã de muita brincadeira e diversão, além de um momento 
de oração e encontro com Deus. 

Palestra sobre Síndrome de Alienação Parental, ministrada 
pelo psicólogo José Márcio. Contou com a presença da pe-
dagoga da unidade e a coordenação local. Após a formação, 
os pais presentes foram convidados para um momento de 
convivência com um café oferecido pela unidade e sorteio 
de brindes. 

Em parceria com a Cia de Artes, o evento proporcionou um 
momento de espiritualidade e encontro com o Senhor aos 
educandos e seus pais e, contou também, com a participação 
de pessoas não inscritas na unidade. 

Workshop de Chocolate 
(8,10 e 11 de março)

Manhã de Brincadeiras e Atividades 
(25 de maio)

Workshop Mercado de Trabalho com 
ênfase em primeiro emprego 
(Dias 23, 24 e 25 de maio)

Tarde de Beleza (30 de maio)

Dia da Beleza (28 de março) Passeio na Casa de Missão da Canção 
Nova, em Lavrinhas/SP

Confraternização e formação para os 
pais e responsáveis (31 de maio)

Tarde de Louvor (1º de maio)

 22PaRtICIPaçãO: PESSOaS  23PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 32PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 46PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 42PaRtICIPaçãO: PESSOaS
 18PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 21PaRtICIPaçãO: PESSOaS
 34PaRtICIPaçãO: PESSOaS

Maio
Mês de comemoração aos 6 anos do CaC
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Momento formativo seguido de oração e logo após um jan-
tar romântico a luz de velas, que foi preparado pelos alunos 
inscritos na oficina de Culinária do CAC. A preparação deste 
evento contou com a presença de colaboradores e missioná-
rios da Canção Nova e os participantes relataram muita satis-
fação na participação do mesmo.

Para celebrarmos o “Dia das Crianças” foi promovido, em 
parceria com o Progen, uma festa para as crianças de 6 a 12 
anos.  Gincanas, brincadeiras, pinturas no rosto e um delicio-
so lanche fizeram parte da programação desse evento. 

Para encerrar o segundo semestre, a Rede de Desenvolvi-
mento Social Canção Nova promoveu a segunda feira do ano, 
onde todas as unidades apresentaram trabalhos desenvolvi-
dos pelos alunos. Um momento de muita alegria para todos 
os participantes. 

Para uma boa vivência do Ano da Misericórdia, reunimos os 
educandos no Auditório São Paulo, onde receberam uma ca-
tequese sobre a Misericórdia e seguiram em procissão para o 
Santuário. Após passarem pela Porta Santa da Misericórdia, 
participaram de uma Santa Missa.

Uma festa entre educadores, educandos e familiares e de-
mais colaboradores e missionários que atuam nesta unidade. 
O evento foi marcado pela celebração Eucarística e um mo-
mento de partilha entre todos.

A feira, realizada no fim de cada semestre apresentou aos pais 
e demais presentes os trabalhos desenvolvidos pelos educan-
dos da Rede de Desenvolvimentos Social Canção Nova ao 
longo do semestre. Apresentações de dança, música e teatro 
abrilhantaram o evento. Um lanche partilhado foi servido ao 
final das apresentações

O encerramento das atividades do 1º semestre foi marcado 
pela tradicional “Festa Junina”. Os educandos e seus familia-
res se fizeram presentes, bem como a população do bairro. 
Comidas e bebidas típicas, apresentação de quadrilha e mui-
ta música garantiram o sucesso do evento. 

Nossos educandos participaram da “Romaria Salesiana”, em 
Aparecida/SP. A Canção Nova, como Família Salesiana, é 
sempre convidada a participar deste evento e a Rede Social 
sempre se faz presente.

Jantar para Casais (18 de junho) Dia das Crianças (14 de Outubro) Feira Interdisciplinar (19 de novembro)

Jubileu da Misericórdia do CaC 
(21 de outubro)

Festa de Confraternização 
(30 de novembro)Feira Interdisciplinar (25 de junho)

Festa Junina (1º de julho)

Romaria Salesiana (20 de agosto)

 16PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 35PaRtICIPaçãO: PESSOaS  43PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 34PaRtICIPaçãO: PESSOaS 244PaRtICIPaçãO: PESSOaS

Momento de espiritualidade para os adolescentes da unida-
de, em parceria com o Progen e a Cia de Artes. Este evento 
contou com a presença de missionários da Comunidade Can-
ção Nova.

Retiro para Adolescentes: Rasgando o 
Verbo (22 e 23 de outubro)

 19PaRtICIPaçãO: PESSOaS

Voltada para os adolescentes, de 12 a 18 anos da unidade, 
foram trabalhadas na jornada as questões biológicas, fisioló-
gicas, psicológicas e emocionais que envolvem a sexualidade 
do adolescente. Contamos com a participação de missioná-
rios da Comunidade Canção Nova que são monitores do Teen 
Star. 

Jornada de afetividade e Sexualidade 
(7 e 9 de novembro)

 33PaRtICIPaçãO: PESSOaS

 15PaRtICIPaçãO: PESSOaS

184PaRtICIPaçãO: PESSOaS

  8PaRtICIPaçãO: PESSOaS

- Criar para as crianças uma “Oficina de Artes”. Seu 
objetivo será trabalhar com as crianças as artes de 
um modo mais geral como, teatro, música, dança, 
artesanato e outras formas de expressão artística;

- Abrir um novo curso de Informática para Idosos, 
designado “Reciclagem para Idosos na Informática”. 
Esta oficina se destina aos idosos que concluíram os 
cursos de Informática Básica e Avançada e manifes-
tam o desejo de continuar com as aulas por apresen-
tarem mais dificuldade no processo de memorização 
da aprendizagem;

- Retomar a oficina de Teen Star, com o objetivo de 
proporcionar aos educandos uma educação afetiva e 
sexual de forma correta, ética e moral;

- Permanecer com o funcionamento do Grupo “Pa-
lavra é Vida” e demais atividades voltadas ao serviço 
de psicologia.

DESAFIOS
 para 2017

cONquIStAS

- Iniciamos a Oficina de Costura e Moda em 
parceria com o SESI – Cruzeiro e obtivemos 
um excelente resultado na demanda desta 
oficina que acontece semanalmente, aten-
dendo 30 participantes, com duração anual.

- Iniciamos também o “Grupo Palavra é 
Vida” que se trata de um grupo aberto à 
comunidade com proposta socioeducativa. 
Acontece uma vez por semana e visa desen-
volver a criatividade, a capacidade labora-
tiva e a socialização de experiências, bem 
como o resgate da autoestima, a promoção 
de melhoria das condições sociais da família, 
a superação das dificuldades pessoais, fami-
liares e comunitárias e o aperfeiçoamento da 
qualidade de vida dos participantes.

 em 2016

Naiara Aparecida Moreira, 12 anos,
aluna da Oficina de Violão.

O CAC para mim é tudo! Para as mães que não 
tem condições de pagar cursos particulares, 

o CAC oferece tudo do bom e do melhor.

Afonso José Gonzaga, 52 anos,
aluno do Curso de Cuidador de Idosos.

O CAC foi muito bom para mim, porque me 
abriu portas para realizar um sonho que eu 

tinha, que era fazer o Curso de Cuidador 
de Idosos. Só tenho a agradecer por ter 

me aberto as portas.
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Oficina
Oficina

Oficina

Oficina
Oficina

Ballet
Jazz

Hip Hop
Pintura
teen StAR

turmas
turmas

turmas
turmas
turmas

16
 7

4
1
3

Idade

Idade

Idade

Idade
Idade

4 a 17 anos
5 a 17 anos

7 a 14 anos
7 a 12 anos
8 a 12 anos

Participantes

Participantes

Participantes
Participantes
Participantes

192
84

38
6

24

cIA DE artes

A Cia de Artes atende crianças e adolescentes, inte-
ressados em expressões artísticas, oferecendo-lhes 
aulas gratuitas de Ballet, Jazz, Hip Hop e Artes Plás-
ticas, favorecendo a revelação e o incentivo de novos 
talentos. Conta também com o programa Teen Star, 
um método internacional de educação holística em 
sexualidade humana, que apresenta um novo olhar 
para a educação da afetividade e sexualidade dos jo-
vens, integrando no processo os pais e educadores.
Traz também aos educandos e seus familiares a opor-
tunidade de estarem mais próximos dos objetivos da 
Canção Nova. Com as aulas, elas aprendem o respei-
to ao próximo, a disciplina e a obediência, além de 
vivenciarem os valores cristãos.

No ano de 2016 foram realizados 181 atendimentos 
sociais, 302 matrículas, 171 atendimentos psicológi-
cos individuais de pais e/ou educandos. Como com-
plemento importante do trabalho da Cia de Artes, a 
equipe visitou nove domicílios no município de Ca-
choeira Paulista/SP. Com o objetivo de estimular as 
crianças a se tornarem agentes de transformação so-
cial, no mês de maio foi feita a arrecadação de ali-
mentos para famílias carentes, totalizando 12 cestas 
básicas.
Muito mais que a manifestação artística, o objetivo da 
Cia de Artes vem se cumprindo a cada ano, através 
da valorização do ser humano e do trabalho em equi-
pe, formando novos cidadãos para o mundo.

Assistência SocialAssistência Social

das crianças

Eventos da cia de Artes em 2016
Missa de abertura

Comemoração do Dia das Mulheres

pais e educandos
entre

entre

40PaRtICIPaçãO: PESSOAS,

 10PaRtICIPaçãO: MãES E tIaS

 e/ou responsáveis
185PaRtICIPaçãO: PaIS

da Cia de Artes
18PaRtICIPaçãO: EDuCaDORES

 23PaRtICIPaçãO: EDuCaNDOS

educandos e famílias
 50PaRtICIPaçãO: PESSOAS,

 15PaRtICIPaçãO: EDuCaNDOS

 11PaRtICIPaçãO: EDuCaNDOS

entre educandos, 
pais e responsáveis

 40PaRtICIPaçãO: PESSOAS,

entre educandos e 
convidados

450PaRtICIPaçãO: PESSOAS,

 35PaRtICIPaçãO: EDuCaNDOS

  8PaRtICIPaçãO: EDuCaNDOS

entre pais e educandos
 62PaRtICIPaçãO: PESSOAS,

2 reuniões de pais sobre afetividade 
e sexualidade

Capacitação sobre educação 
emocional

Passeio ao Sítio do Picapau 
amarelo

Visita ao asilo Vila Vicentina

Visita ao asilo Nhagé

tarde de espiritualidade para a 
família

apresentação do Dia das Mães

Participação na VIII Feira 
Interdisciplinar

Romaria Salesiana

Homenagem ao Dia dos Pais

Festa Junina em conjunto com o 
PROGEN
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Missa de encerramento do 
semestre

50PaRtICIPaçãO: PESSOaS

Comemoração do Dia da Bailarina

 75PaRtICIPaçãO: EDuCaNDOS

 55PaRtICIPaçãO: PESSOaS

Comemoração do aniversário de 
11 anos da Cia de artes

  9PaRtICIPaçãO: EDuCaNDOS

Retiro de adolescentes em conjunto 
com o CAC e o PROGEN 

 30PaRtICIPaçãO: CRIaNçaS

Colônia de férias em conjunto com o 
Progen e CAC 

  9PaRtICIPaçãO: EDuCaNDOS

IX Feira Interdisciplinar

218PaRtICIPaçãO: EDuCaNDOS

Espetáculo de encerramento 
das oficinas

- Oferecer novas oficinas (Coral) e aumentar o núme-
ro de pessoas atendidas;

- Melhorar a estrutura do prédio com a troca do ta-
blado e do telhado;

- Adquirir novos equipamentos (computadores, data 
show, aparelho de som);

- Contratar mais pessoas para integrar a equipe e 
proporcionar mais qualidade no atendimento às fa-
mílias.

DESAFIOS
 para 2017

cONquIStAS

- Diminuição em  45% da taxa de evasão de educan-
dos;

- Atendimento de forma mais integral aos educandos 
e familiares com os serviços de psicologia, pedago-
gia e serviço social;

- Crescimento da equipe com a chegada de duas es-
tagiárias (uma de pedagogia e outra de psicologia), 
um psicólogo e uma auxiliar de coordenação;

- Criação de um grupo de psicologia para os pais e 
responsáveis dos educandos.

 em 2016

Patrícia Bueno,
mãe da Bianca Bueno, aluna do Ballet na Cia de Artes.

Depois que a Bianca começou fazer ballet, a vida dela mudou muito, 
hoje, ela é uma criança muito mais feliz. A Cia de Artes trabalha 

muito bem com os alunos e estão de parabéns pelo trabalho 
que realizam com as crianças.

Renata Aparecida Pinto Detimermane,
mãe da Verônica e da Vitória, alunas do Hip Hop e do Ballet na Cia de Artes.

Foi maravilhoso as minhas meninas poderem ter participado esse ano da Cia de 
Artes. É um projeto excelente que mexe com todos os sentidos das crianças, 

diminuindo a timidez, aumentando a dedicação, preparação e ansiedade 
para no final acontecer um espetáculo lindo.

Assistência SocialAssistência Social
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Saúde

Saúde

Saúde

Diante das inúmeras necessidades e desafios da 
Fundação João Paulo II, em 1996 fomos cha-

mados a transformar a vida das pessoas através de 
atendimentos e procedimentos na área da saúde. 
 
A cada ano, a equipe de colaboradores e missio-
nários se esforça para aumentar a quantidade e a 
qualidades nos serviços oferecidos pelo Posto Mé-
dico Padre Pio, contribuindo para uma população 

saudável e feliz, não somente identificando e 
tratando os diagnósticos, mas acolhendo cada 
indivíduo com muito amor, atenção e carinho, 
propagando assim, os ensinamentos cristãos.  
 
É a evangelização acontecendo na vida das pes-
soas, através dos cuidados de Deus e de nossas 
mãos.  

Com o auxílio de Deus, oferecemos ao

 ser humano os cuidados para

 uma vida melhor.
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ÁREAS DE AtENDIMENtO DO Posto Médico

Pronto Atendimento, de segunda a sexta-feira e, em finais de 
semana com eventos na Canção Nova. Oferece atendimen-
to ambulatorial nas especialidades de cardiologia, pediatria, 
cardiopediatria, gastroenterologia, dermatologia, geriatria, 
ginecologia e clínica médica.

9.420 atENDIMENtOS

Medicina

Atendimento de pacientes prestando serviços odontológicos 
de caráter emergencial e ambulatorial, com intervenções que 
buscam além do alívio da dor, a avaliação e orientação para 
tratamento adequado. O atendimento ambulatorial abrange 
o tratamento continuado e especializado, de acordo com a 
necessidade de cada paciente, seja em dentística, endodon-
tia, odontopediatria, cirurgia bucomaxilofacial e ortodontia.

Dentro do Posto Médico Pe. Pio, o laboratório realiza exames 
de bioquímica, hematologia, urinálise, imunologia e parasi-
tologia. Em 2015, a novidade foi a realização de exames que 
utilizam a técnica de ELISA, correspondendo a exames como: 
hormônios da tireoide, HIV, Próstata, vitaminas e sorológicos.

Com o objetivo de levar a recuperação funcional aos pacien-
tes, a fisioterapia realiza atendimentos na área de traumato
-ortopedia, neurologia, respiratório, RPG, dermato-funcional 
na área de pós-operatório de mastectomia e cirurgias vascu-
lares, com atendimentos individuais para adultos e crianças. 
Além disso, a área também disponibiliza Terapia Ocupacional, 
com atendimentos voltados para desordem cognitiva, afetiva, 
perceptiva e psicomotora, provenientes de distúrbios genéti-
cos, traumáticos ou adquiridos.

3.868 atENDIMENtOS

3.059 atENDIMENtOS

3.317 atENDIMENtOS

Odontologia

Laboratório

Fisioterapia / Terapia Ocupacional

Além dos procedimentos da rotina do Posto Médico Pe. 
Pio, os profissionais de enfermagem trabalham com projetos 
como: Educação Continuada, Cuidado Espiritual, SAE – Sis-
tematização de Assistência de Enfermagem e Projeto Nova 
Mamãe. Além disso, após a visita do COREN, foi solicitado, 
de acordo com a Resolução COFEN 423/2012, a implantação 
nas unidades de atendimento de urgências o acolhimento e 
a “triagem classificatória de risco”, um processo de gestão 
do risco clínico que tem por objetivo, estabelecer prioridade 
para o atendimento dos cidadãos que acessam o serviço de 
urgência e emergência.

34.042 atENDIMENtOS

Enfermagem

Oferece formação para famílias sobre métodos de Regulação 
Natural da Fertilidade, para uma redescoberta do valor e do 
significado da sexualidade humana, visando à disponibilidade 
fundamental a paternidade e maternidade responsáveis.

1.380 atENDIMENtOS

Centro de Formação Famílias Novas

Com a finalidade de atender as necessidades do Pronto Aten-
dimento, além de disponibilizar medicamentos à população 
em vulnerabilidade social, a Farmácia adquire e distribui tanto 
medicamentos, como materiais de uso hospitalar, realizando 
a triagem e registro para manter o controle de qualidade dos 
materiais distribuídos.

Atende as necessidades sociais dos pacientes, avaliando e 
analisando a realidade de cada um, auxiliando no tratamen-
to e acompanhamento da situação apresentada. Além disso, 
promove eventos, reuniões e conversas que visam o esclare-
cimento da população atendida.

51.826 atENDIMENtOS

  687 atENDIMENtOS

Farmácia

Serviço Social

Prestar um atendimento de qualidade e gratuito 
à população de Cachoeira Paulista/SP e região, 
além de acolher os peregrinos que visitam a sede 
da Canção Nova, é o objetivo do Posto Médico 
Pe. Pio. Com profissionais altamente qualifica-
dos, os atendimentos não se baseiam apenas em 
encontrar o diagnóstico e tratá-lo, mas também 
no acolhimento com amor e atenção, buscando 

entender a situação do paciente e sua realidade. 
Atualmente, o Pe. Pio oferece serviços médicos, 
odontológicos, enfermagem, fisioterápicos, psi-
cológicos, laboratoriais e de farmácia, além do 
atendimento a pessoas em sua residência, de 
acordo com o problema vivido por ela. Utilizamos 
a multidisciplinaridade para atender cada ser hu-
mano por completo.

Saúde Saúde

POStO MÉDIcO Padre Pio
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Atendimento e acompanhamento fonoaudiológico de acordo 
com a realidade de cada paciente, habilitação e reabilitação 
das competências comunicativas e promoção da qualidade de 
vida. O setor também trabalha com projetos de mapeamento 
vocal (11 atendidos), aperfeiçoamento vocal (15 atendidos) 
e treinamento de habilidades comunicativas (19 atendidos).

Janeiro a novembro, mensalmente para as gestantes colabo-
radoras da Fundação João Paulo II.

8 a 10 de abril: Aprofundamento Famílias Novas: “Ideologia 
de Gênero” - ministrada pelo Pe. Rafael Solano. Local: Audi-
tório São Paulo Apóstolo CN – Cachoeira Paulista/SP, contan-
do com a presença de 300 participantes.

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES

12 a 14 Fevereiro: Curso de Capacitação de Instrutores na ci-
dade de Sorocaba/SP, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
contando com a participação de 10 pessoas;

4 a 6 Novembro: Curso de Capacitação de Instrutores na ci-
dade, no Centro de Formação Famílias Novas, localizado no 
Posto Médico Pe. Pio, na cidade Cachoeira Paulista/SP, mi-
nistrado pela Instrutora Fabiana Azambuja, contando com a 
presença de 15 pessoas;

5 de Março: Paralela (palestra) realizada no Confessionário 
Canção Nova, localizado em Cachoeira Paulista/SP, das 19h 
às 20h, contando com a presença de 35 pessoas;

11 de Junho: Paralela (palestra) realizada no Confessionário 
Canção Nova, localizado em Cachoeira Paulista/SP, das 19h 
às 20h, contando com a presença de 54 pessoas;

9 de Julho: Paralela (palestra) realizada no Confessionário Can-
ção Nova, localizado em Cachoeira Paulista/SP das 19h às 20h, 
contando com a presença de 48 pessoas. Formação para En-
contro de Casais: Paróquia Santa Cecília, em Cruzeiro /SP;

16 de Julho: Paralela (palestra) realizada no Confessionário 
Canção Nova, localizado em Cachoeira Paulista/SP, das 19h 
às 20h, contando com a presença de 34 pessoas;

O atendimento no setor de Psicologia visa criar um espaço 
terapêutico, onde o paciente possa se reencontrar, se auto-
conhecer, se avaliar, e aprender a dar respostas diferentes 
e significativas na sua vida, visando assim a sua autoestima, 
o seu melhor relacionamento consigo e com o próximo, lhe 
proporcionando uma qualidade de vida saudável nos seus 
âmbitos sociais, familiares, profissionais e pessoais. Os aten-
dimentos psicológicos são individuais e, quando necessário, 
é realizado em grupo com a Equipe Multidisciplinar do Posto 
Médico Padre Pio. 

Acompanhamento e aconselhamento para uma alimentação 
mais saudável, voltada para os pacientes atendidos pelo Pos-
to Médico Pe. Pio, desenvolvendo a prevenção de doenças, 
por meio da orientação especializada.

Atendimentos diários de segunda a sexta-feira a pessoas que 
buscam orientação sobre fertilidade e métodos naturais, para 
o exercício da sua sexualidade.

  527 atENDIMENtOS

  128 atENDIMENtOS

  300 atENDIMENtOS

  128 PESSOaS

tOtaL DE 2
FORMaçõES COM a 
PaRtICIPaçãO DE

tOtaL DE

  128 PESSOaS

tOtaL DE 4 
PaRaLELaS COM a 
PaRtICIPaçãO DE

 753 atENDIMENtOS

 310 atENDIMENtOS

 310 atENDIMENtOS

Fonoaudiologia Programa Nova Mamãe aPROFuNDaMENtO

Curso de Capacitação para Instrutores do 
Método de Ovulação BillingsTM

Paralelas do Centro de Formação Famílias 
Novas no Confessionário

Psicologia

Nutrição

atendimentos

- Continuar fornecendo atendimento de qua-
lidade e humanizado aos pacientes do Posto 
Médico Pe. Pio: peregrinos, colaboradores, mis-
sionários, população de Cachoeira Paulista/SP e 
redondezas, priorizando os que mais possuem 
vulnerabilidade social;

- Ter uma boa parceria com os órgãos de saúde 
responsáveis no município de Cachoeira Paulis-
ta/SP (Secretaria de Saúde e Santa Casa).

DESAFIOS
 para 2017

cONquIStAS

- Retomada aos atendimentos de pediatria, orto-
pedia e do setor de Fonoaudiologia;

- Execução de exames cardiológicos com a utiliza-
ção de esteira ergométrica;

- Atendimento com a ajuda voluntária de Dr. Ale-
xandre Volpini (Angiologista e Cirurgião Vascular);

- Após a aquisição dos equipamentos, em 2014, 
onde tivemos grandes ajustes e a esteira ergomé-
trica para exames cardiológicos em 2016, facili-
tou-se o acompanhamento cardíacos de nossos 
pacientes;

- Ganhamos um carro que facilita a logística de as-
suntos administrativos do Posto Médico.

 em 2016

Maria Estevam de Azevedo, 84 anos, 
paciente em tratamento de feridas com a 
equipe de enfermagem e equipe médica 
do Posto Médico Pe. Pio.

Fui muito bem recebida pela equipe, me 
sinto muito acolhida, a equipe é ótima, 

ser tratada aqui, no posto, é uma 
experiência única.

João Leonato da Silva, 60 anos,
paciente em tratamento de feridas com a equipe de 
enfermagem e equipe médica.

É uma maravilha ser atendido aqui, as enfermeiras são muito 
boas, tive uma mudança da água para o vinho, se não fosse 

elas e Deus, tinha perdido o pé!
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Educação

Um futuro melhor tem como base a educa-
ção. A Fundação João Paulo II, por meio do 

Instituto Canção Nova e da Faculdade Canção 
Nova, oferece uma educação diferenciada e de 
qualidade para crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, baseada em princípios cristãos, buscan-
do a valorização do ser humano como um todo. 
 
Formamos homens novos para um mundo novo, 
promovendo a formação integral da pessoa e 

sua capacitação para o exercício profissio-
nal, voltados para a construção de uma nova 
sociedade, com base no exercício democrá-
tico da cidadania, na defesa da qualidade 
de vida e no desenvolvimento sustentável. 
 
Buscamos desenvolver pessoas capazes de atitu-
des transformadoras, tendo o Evangelho como o 
instrumento eficaz para a formação de um mun-
do novo, mais justo, solidário e humano.

Educação

A educação é a base para a

construção de um futuro melhor.
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O Instituto Canção Nova foi fundado em fevereiro 
de 2001. As atividades iniciaram com 78 alunos no 
Ensino Fundamental I, 1ª e 4ª séries e no período 
da tarde. 
Hoje, a escola oferece Educação Básica dividida 
em Ensino Infantil, Ensino Fundamental I, do 1º ao 
5º ano; Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano; e 
Ensino Médio, da 1ª a 3ª série, as crianças, adoles-
centes e jovens, além do curso técnico em Rádio 
e TV, que prepara o aluno para o mercado de tra-
balho.
Todo aprendizado acontece através de atividades 
pedagógicas, sociais, psicopedagógicas, recreati-
vas, esportivas, atividades de reforço, aulas de in-

formática, música, espanhol e inglês, em todas as 
modalidades de ensino.
O ano de 2016 foi especial e festivo, pois a esco-
la comemorou 15 anos de existência. São 15 anos 
“formando homens novos para um mundo novo”.
O tema anual da escola foi “Sociedade da Ale-
gria”, que teve como objetivo propiciar aos alunos 
a oportunidade de realizar experiências significati-
vas para o seu desenvolvimento, acerca do mundo 
em que vivem, despertando a consciência de que 
podem ajudar o próximo com alegria e devoção, 
bem como resgatar a boa convivência e a harmo-
nia entre todos do ambiente escolar.

INStItutO Canção Nova
AtIVIDADES 
           Extracurriculares

Promove o desenvolvimento social, físico, afetivo, inte-
lectual e psicológico das crianças, incentiva a integração 
do grupo, a socialização e o desenvolvimento psicomo-
tor, ampliando a comunicação verbal, corporal, visual e 
escrita por meio de atividades lúdicas e criativas.

Visa a formação integral do jovem, desenvolvendo nele 
a capacidade de aprender, de criar, de analisar e de atu-
ar, assegurando a preparação ética de bons cristãos e 
honestos cidadãos. Nesta etapa, são trabalhadas ativi-
dades ligadas ao Exame Nacional do Ensino Médio e 
pesquisa de campo.

Desde o ano de 2014 o Instituto oferece o curso técnico 
de nível médio em Rádio e TV, que capacita o aluno com 
conhecimentos teóricos e práticos, preparando-o para o 
mercado de trabalho nas diversas áreas, tais como agên-
cias de comunicação, emissoras de rádio e produtoras.

316 crianças /adolescentes;
65 pais e educadores.

29 pais atendidos; 
98 intervenções com alunos.

Com o objetivo de resgatar brincadeiras antigas e promover 
o trabalho em equipe, os desafios, com corrida de saco, boli-
che de garrafa, pular corda entre outras atividades, levou muita 
diversão para os alunos do ensino fundamental I e II e Ensino 
Médio.

Nesse ano, a equipe do Instituto Canção Nova formou um gru-
po chamado Mamãe Margarida com as mães dos alunos. O 
grupo se reuniu para encontros formativos e tomou iniciativas 
para ajudar a escola em suas necessidades.

A Feira do Saber, com o tema “Sociedade do Bem” permitiu 
que os alunos conhecessem um pouco mais das obras de Dom 
Bosco e suas obras sociais, promovendo um momento de inte-
ração com as atividades realizadas na época.

Com o tema “A Origem das Olimpíadas vem para o nosso Lar” 
e com o lema “A Grécia é para todos, mas os XV anos são só do 
ICN”, escolhido pelos alunos em comemoração aos 15 anos de 
fundação do Instituto, trouxe alegria e união através dos jogos, 
brincadeiras e competições.

Permite o desenvolvimento das habilidades e compe-
tências nas diversas áreas do conhecimento, através de 
atividades culturais, sociais, físicas e religiosas, consistin-
do no desenvolvimento integral da criança e adolescen-
te, auxiliando-o na construção da própria identidade.

  138 EStuDaNtES

  252 EStuDaNtES

   41 EStuDaNtES

  804 EStuDaNtES

Educação Infantil

Ensino Médio

Curso técnico 

Atendimentos psicopedagógicos 

Intervenções realizadas pela Psicóloga 
Escolar 

DESaFIOS ICN

Mamãe Margarida

Feira do Saber

XV Gincana estudantil do ICN

Ensino Fundamental 

total:  1235 alunos

Feira da alimentação: Com o tema “Alegria e Partilha” 
a feira despertou nos alunos a partilha, união e solidarie-
dade, integrando as turmas.

Festa Junina: Resgatou os jogos e brincadeiras de roda, 
as músicas e cantigas ao ritmo junino, trazendo um mo-
mento de muita diversão entre educadores e educan-
dos.

Festa da Primavera: Com o tema “O Instituto Canção 
Nova canta a sua história”, a festa deu ênfase às músicas 
que marcaram a escola durante este tempo.

EVENtOS
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- Reforçar e dar continuidade na formação contí-
nua dos educadores;

- Continuar a Escola de pais;

- Dar continuidade as aulas extras em preparação 
dos alunos para o vestibular;

- Promover novas atividades esportivas na escola;

- Acompanhar, de forma individual, o processo 
ensino aprendizagem (seja por parte do educan-
do como do educador).

DESAFIOS
 para 2017

cONquIStAS

- Funcionamento do novo prédio destinado para a 
educação infantil;

- Aquisição de um parquinho para o novo prédio 
da educação infantil;

- Realização de passeios pedagógicos, envolvendo 
alunos do 1º ano do Ensino Fundamental a 3ª série 
do Ensino Médio;

- Continuidade da aplicação do projeto Teen Star;

- Criação e funcionamento do Núcleo didático pe-
dagógico;

- Contratação de quatro monitores escolares, me-
lhorando funcionamento da escola e atenção aos 
alunos;

- Aulas extras com foco na preparação para o ves-
tibular;

- Implantação da escolinha de handebol feminino;

- Atendimento de reforço de matemática para alu-
nos (do 6º ao 3º ano do E. Médio) que apresenta-
ram dificuldade;

- Na espiritualidade, além das aulas de cateque-
ses, crisma, missas, atendimentos, foram realiza-
dos para os educandos quatro encontros;

- Doação de uniforme escolar completo para 14 
alunos.

 em 2016

Tatiane Maria dos Santos Reis,
mãe de Matheus dos Reis, aluno do 3º ano.

Pra mim e pra minha família é ótimo ver o Matheus 
estudando no Instituto, pois além do ótimo ensino que 

é passado pelos professores, ele tem o apoio religioso 
do padre e de toda equipe, que quando nota que ele 

está meio triste, já o chama pra conversar.

Maria Julia Prado, 
aluna do 6º ano.

Poder estudar no Instituto Canção Nova, para mim, foi muito 
bom e estou muito ansiosa para o próximo ano. Só tenho a 

agradecer, pois do mesmo jeito que é uma experiência 
pra mim esse estudo, é uma experiência na vida de 

cada um dos que colaboram com a Canção nova.
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FAcuLDADE Canção Nova
A Diretoria Acadêmica passou a contar com nova Assessora Acadêmica, dinamizando e auxiliando os 
trabalhos de extensão, em parceria com o respectivo Núcleo de Extensão, e fomentando as primeiras 
publicações da Faculdade Canção Nova:

 - Guia para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos;
 - Anais I e II Simpósio de Iniciação Científica;
 - Manual de Orientações da Pedagogia de Projetos.

As publicações estão em formato on-line e estão disponibilizadas em arquivo PDF no site eletrônico 
institucional.
A nova Assessora Acadêmica reformulou o site da Faculdade Canção Nova inserindo página própria 
para os eventos acadêmicos fomentados pela Instituição. Cada evento passa a contar com arte própria, 
introdução, programação e outras informações pertinentes.
Em 2016, a Faculdade Canção Nova realizou os seguintes eventos acadêmicos institucionais, previstos 
em Calendário Acadêmico, a saber:

 - Semana de Acolhimento – 01/02 a 05/02
 - IV Simpósio Fé e Razão – 16/03 a 18/03
 - III Administração na Prática – 14/05
 - V Jornada de Comunicação – 16/05 a 18/05
 - III Simpósio de Iniciação Científica – 25/06
 - IV Semana da Administração – 19/09 a 21/09
 - IV Semana Integrada – 24/10 a 27/10

Além dos eventos acadêmicos, a Faculdade Canção Nova promoveu quatro cursos de extensão, a saber:

- Educação Ambiental, ministrado pelo Prof. Dr. Henrique Alckmin Prudente e realizado no primeiro 
semestre nos dias 4, 14 e 21 de maio e 4 de junho, com carga horária de 30 horas;

- Filosofia Aristotélica, ministrado pelo Prof. Me. Marcius Tadeu Maciel Nahur, no primeiro e no segundo 
semestre, nos seguintes dias: 10, 17, 24 e 31 de maio, 7, 14, 21 e 28 de junho, 2, 9, 16, 23 e 30 de agosto 
e 6, 13 e 20 de setembro, com carga horária de 40 horas;

- Entenda os Textos da Bíblia, ministrado pelo Prof. Me. Denis Duarte e realizado no segundo semestre 
nos dias 17 e 24 de setembro e 8, 22 e 29 de outubro, com carga horária de 30 horas;

- Libras, Língua Brasileira de Sinais, ministrado pela Profa. Esp. Anna Aryel Amaro da Silva, no segundo 
semestre nos dias 25 de agosto, 1, 8, 15, 22 e 29 de setembro, 6, 13, 20 e 27 de outubro, 3, 10, 17 e 24 
de novembro e 1 e 8 de dezembro, com carga horária de 30 horas.

EVENtOS e principais ações

A Faculdade Canção Nova, desde agosto de 2011, 
oferece ensino superior de qualidade para formar 
profissionais qualificados para um mundo me-
lhor, a partir do humanismo cristão católico, 
essa é a sua nossa premissa.
Tem o objetivo de formar e preparar 
profissionais empenhados na constru-
ção de uma sociedade mais justa, impul-
sionar o desenvolvimento da pessoa humana 
e sociedade, contribuir com a diminuição das 
desigualdades sociais por meio de projetos so-
ciais, incentivar no meio universitário ações pastorais 
que promovam a evangelização e proporcionar aos alu-
nos o ensino por meio de experiências vividas no mercado 
de trabalho.
O aluno da Faculdade Canção Nova tem a oportunidade de 
aprender de forma ativa e contínua, sempre incentivado a desenvol-
ver a interdisciplinaridade e aplicar diferentes formas de conhecimento 
na resolução de problemas sociais.
A Faculdade Canção Nova realizou, em 2016, atividades no Ensino Superior, 
nível graduação, com os seguintes cursos:

 - Administração, bacharelado;

 - Comunicação Social, habilitação em Rádio e TV, bacharelado;

 - Filosofia, licenciatura;

 - Jornalismo, bacharelado.
 
Ao final do segundo semestre a Faculdade Canção Nova contava com 299 alu-
nos matriculados. Em nível da pós-graduação lato sensu, a Faculdade Canção 
Nova deu início ao Curso de Gestão dos Veículos de Comunicação com carga 
horária de 360 horas. A turma ingressante é composta por 29 alunos matricu-
lados.
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cAPAcItAçãO docente
FORMAtuRA

Em 2016, foram promovidos pela Faculdade Can-
ção Nova quatro encontros para capacitação do 
corpo docente, totalizando 55 participações de pro-
fessores em todas as capacitações. Este total constitui 
média aproximada de 14 participações por encontro, repre-
sentando presença média de 36% (em relação ao universo total 
de 39 professores ativos referentes ao ano letivo). A seguir, estão 
apresentados os projetos das capacitações promovidas e relação de 
presenças aferidas em listas apropriadas, assinadas para este fim.

- Educar no Carisma Canção Nova
Carga horária: 1h. 
Responsável: Profa. Esp. Shirleya Nunes de Santana. 
Data: 3 de setembro de 2016. 
Local: Espaço Domingos Sávio – Sala de aula 3. 
Horário: 8h às 9h. 
Participação: 21 docentes.

- Capacitação para o SINAES
Carga horária: 2h.
Responsável: Profa. Dra. Maria José Urioste Rosso. 
Data: 3 de setembro de 2016. 
Local: Espaço Domingos Sávio – Sala de aula 3. 
Horário: 9h30 às 11h30. 
Participação: 22 docentes.

- 12ª Jornadas Regionais SEMESP
Carga horária: 7h. 
Responsáveis: Dra. Raquel Carmona, Dra. Roberta Lins, Profa. Me. Ana Valéria, 
Sampaio de Almeida Reis, Rodrigo Capelato, André Rossi e Wilson Diniz.
Data: 12 de abril de 2016 
Local: Monreale Hotel, São José dos Campos/SP 
Horário: 9h 
Participação: seis docentes.

- Workshop Comunicação de Alto Impacto
Carga horária: 8h. 
Responsável: Profa. Me. Tatiana Cavalcante Lapa Vial. 
Data: 5 de dezembro de 2016. 
Local: Sala de Reunião. 
Horário: 9h às 18h. 
Participação: seis docentes.

Em 2016, a Faculdade Canção Nova 
organizou colação de grau sole-

ne. O evento ocorreu em 19 de 
dezembro, segunda-feira, con-

gregando quatro turmas concluintes 
dos cursos de Administração, Jornalis-

mo, Rádio e TV e Filosofia que ingressaram 
em fevereiro de 2013.

- Para a Faculdade Canção Nova como um todo, 
o maior desafio para 2017 será passar pelo pro-
cesso de recredenciamento institucional em âm-
bito do SINAES;

- Outros desafios, em caráter secundário, são: 
processo de autorização do Curso de Teologia, 
bacharelado, e os processos de reconhecimento 
dos cursos de Administração, bacharelado, e Rá-
dio e TV, bacharelado.

DESAFIOS
 para 2017

cONquIStAS

- Início das atividades efetivas da pós-graduação com 
o ingresso da primeira turma do Curso de Gestão dos 
Veículos de Comunicação;

- Atualização de indicadores de qualidade de ativida-
des acadêmicas e de atendimento ao discente e ao 
docente, gerados em 2015, quais sejam;

- Atendimento ao discente pelas coordenações de 
curso (presencial e eletrônico);

- Atendimento ao discente pela Diretoria Acadêmica 
(presencial e eletrônico);

- Atendimento ao discente pelo serviço psico-
pedagógico; 

- Concluintes por colação de grau; 

- Participação discente no Programa de Nivelamento 
(Língua Portuguesa e Matemática); 

- Qualificação do corpo docente institucional;

- Reuniões do Colegiado de Coordenadores;

- Geração de dois novos indicadores: Atendimentos 
aos docentes, realizados através das capacitações, 
formações e participação dos docentes nas capacita-
ções fomentadas pela IES.

 em 2016

Perspectivas e

Rauane Ferreira, 22 anos,
estudante do 6º período da graduação em 
Jornalismo.

O curso de jornalismo, na Faculdade 
Canção Nova, me proporciona 

uma formação teórica, prática 
e humana, me prepara e 

me forma para o mercado de 
trabalho como uma profissional 

que busca a ética e a verdade.

Maria Aparecida, 42 anos,
estudante do 1º período da pós-graduação em 
Gestão dos Veículos de Comunicação.

A pós-graduação foi a oportunidade que 
eu buscava para dar continuidade a 

minha graduação em Rádio e TV. 
O curso tem um conteúdo que 

está totalmente relacionado com 
a minha área de trabalho. Sou grata a 

Deus e aqueles que me possibilitaram 
essa oportunidade de aprendizado e 
conhecimento, que vem agregando valores 
a minha vida pessoal e profissional.
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Meio
ambiente

A Fundação João Paulo II inclui em suas ativida-
des, ações de preservação e conscientização 

ambiental, tornando as pessoas cada vez mais ati-
vas na conservação do nosso planeta.

Durante o ano de 2016, foi priorizado novamente 
o cuidado e a manutenção das Áreas de Preser-
vação Permanente (APP), na cidade de Cachoeira 
Paulista/SP, destacando a avaliação da sensibili-
dade ambiental, em conformidade com todas as 
exigências legais, principalmente relacionadas à 
água e espécies nativas, dentro das instalações da 
Fundação João Paulo II.  

Dentro do Plano de Monitoramento dos Poços Ar-
tesianos, foram realizadas 161 coletas em 14 esta-
ções, analisando 11 parâmetros e 13 coletas para a 
análise completa da água bruta dos poços, garan-
tindo a qualidade da água para consumo humano 
e sanitário. 

Todo esgoto das instalações da fundação é condu-
zido a uma ETE (Estação de Tratamento de Esgo-
to) e passa pelo processo de separação, aeração 
e decantação, alcançando assim, os níveis aceitos 
para ser lançado no Rio Bocaina, sem contaminá
-lo, de acordo com as exigências do órgão respon-
sável pela fiscalização ambiental.

A cada trimestre é realizado um monitoramento 
dos efluentes bruto e tratado da estação de tra-
tamento. Em 2016, obteve-se em média 93,7% de 
eficiência de remoção de matéria orgânica, valor 
permitido para lançar o efluente no rio.

Prosseguimos também com a campanha “Se liga! 
Me desliga!”, que, através de simples ações inter-
nas de conscientização, incentivam nossos colabo-
radores a economizarem energia elétrica dentro 
das instalações.

AçõES NA Fundação João Paulo II
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Meio Ambiente Meio Ambiente

PROGRAMA PRESERVAçãO 
AMBIENtAL

O Programa Preservação Ambiental visitou novos 
lugares no Brasil que traduzem a beleza do meio 
ambiente e a riqueza de nossa natureza, permi-
tindo ao telespectador da TV Canção Nova essa 
evangelização diferenciada, pautada na educação 
ambiental.
Em 2016, o Programa Preservação foi homenage-
ado na Assembleia Legislativa, do Estado de São 
Paulo, por colaborar com o comprometimento so-

cioambiental da população e pela responsabilida-
de de preservar o meio ambiente na busca de um 
desenvolvimento sustentável e integral.
Foi também premiado pelo Instituto de Estudos 
Valeparaibanos (IEV) 2016, na categoria de Mídia 
Cultural para televisão, por colaborar para a prote-
ção da Memória do Patrimônio Cultural, Histórico 
e Ambiental do Vale do Paraíba.

tV Canção Nova

- Melhorar a gestão dos resíduos sólidos da chácara;

- Elaborar e implementar procedimentos e programas 
ambientais, partindo da educação ambiental;

- Melhorar a implementação de equipamentos para 
o controle diário da qualidade de água dos poços ar-
tesianos, inclusive dos novos que foram outorgados;

- Para o programa Preservação Ambiental, tendo 
em vista que a Campanha da Fraternidade 2017 terá 
como tema “Fraternidade: biomas brasileiros e defe-
sa da vida” e o lema “Cultivar e guardar a criação”, 
gravaremos programas que contribuam com essa 
formação. Registraremos a natureza brasileira na sua 
forma mais selvagem e primitiva, levando às pessoas 
toda a grandeza do nosso patrimônio natural, ainda 
escondido e preservado.

DESAFIOS
 para 2017

cONquIStAS

- Iniciamos a operação de mais duas ETEs (Estação 
de Tratamento de Efluentes) de outras instalações da 
FJPII, devidamente equipadas com os aparelhos de 
laboratório para o controle diário da eficiência;

- Entregamos os documentos e obtivemos a autoriza-
ção para o funcionamento de mais um poço artesiano 
e a renovação da outorga pelo uso dos três poços 
artesianos que abastecem a chácara inteira, por mais 
cinco anos;

- Adotamos a revegetação como medida para a me-
lhora da estabilidade dos taludes em algumas instala-
ções ligadas à FJPII;

- Quanto ao programa Preservação Ambiental, soma-
mos ao trabalho de gravação novas câmeras FULLHD, 
com tamanho e peso reduzido, agregando qualidade, 
mobilidade e agilidade em locais de difícil acesso.

 em 2016
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tV
Canção Nova

A TV Canção Nova, emissora da Fundação João 
Paulo II, começou a operar como retransmis-

sora da TVE do Rio de Janeiro, em 8 dezembro de 
1989, às 10h. A TV Canção Nova transmitia a cele-
bração da Santa Missa na Festa da Imaculada Con-
ceição e o Jubileu de Prata Sacerdotal de padre Jo-
nas Abib, fundador da Comunidade Canção Nova. 
 
Atualmente possui em sua sede, em Cachoeira 
Paulista/SP, cinco estúdios e três espaços para 
eventos, um deles com capacidade para cerca de 
53 mil pessoas. Além de contar com três unidades 
móveis de geração e produção via satélite. Pos-
sui sete geradoras (Aracaju/SE, Belo Horizonte/
MG, Brasília/DF, Cachoeira Paulista/SP, Curitiba/
PR, Florianópolis/SC e Porto Alegre/RS), além 
de duas produtoras no Brasil (Cuiabá/MT e São 
Paulo/SP), e quatro no exterior (Toulon/França; 
Jerusalém/Israel; Roma/Itália e Fátima/Portugal). 
 

Toda programação é baseada nos valores e 
princípios cristãos, em diferentes estilos e 
temas: espiritualidade, jornalismo, infantil, 
eventos, entrevistas, debates, música, entrete-
nimento, cultura e promocionais, que trazem 
conteúdo de qualidade, promovendo a evan-
gelização e o encontro pessoal com Cristo. 
 
A Providência Divina se manifesta por meio 
da TV Canção Nova, pois ela é mantida com 
a participação de tantos Sócios Evangelizado-
res que contribuem para que a evangelização 
aconteça e a Palavra de Deus alcance cada vez 
mais pessoas.

TV Canção Nova

tV CaNçãO NOVa



53RELATÓRIO DE ATIVIDADES 201652 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016

TV Canção Nova

Com o avanço da tecnologia e a tendência aos novos meios, a TV Canção Nova leva seu conteúdo de 
evangelização também através das redes sociais, crescendo a cada ano no número de seguidores e fãs.

TV Canção Nova

REDES Sociais

AuDIêNcIA DA 
        tV Canção Nova

Facebook

twitter

Youtube

Instagram

3.700.000 fãs

447.000 seguidores

307.000 seguidores

247.518 inscritos

No ano de 2016 a TV Canção Nova realizou a transmissão e cobertura de grandes eventos da Igreja Ca-
tólica. Foram mais de 70 programas, com destaque para a Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia.

PNT COMPLETO / PARABÓLICA

Fonte: IBOPE

Unidos ao Papa - Jubileu Padre Pio;

Transmissão da Santa Missa - Getsemani Terra Santa;

Transmissão da Assembleia Geral da CNBB;

Unidos ao Papa - Visita a Grécia;

Unidos ao Papa - Santa Missa de Pentecostes;

Unidos ao Papa - Visita Armênia;

JMJ Cracóvia - Santa Missa de abertura;

JMJ Cracóvia - Chegada no aeroporto;

JMJ Cracóvia - Santa Miss do 1050º aniversário do batismo na Polônia;

JMJ Cracóvia - Cerimônia de acolhida dos jovens no Parque Jordan de Blonia;

JMJ Cracóvia - Via-Sacra com os jovens;

EVENtOS e principais ações

JMJ Cracóvia - Santa Missa com os religiosos e religiosas;

JMJ Cracóvia - Visita ao Santuário da Divina Misericórdia;

JMJ Cracóvia - Santa Missa para a Jornada Mundial da Juventude;

JMJ Cracóvia - Visita Auschwitz e Birkenau;

JMJ Cracóvia - Encontro do Papa com as autoridades civis;

JMJ Cracóvia - Encontro do Papa com os bispos poloneses;

JMJ Cracóvia - Vigília com os jovens;

Santa Missa - Congresso Eucarístico;

Unidos ao Papa - Canonização da Madre Tereza de Calcutá;

Evento Abraça São Paulo;

Santa Missa - Fazenda da Esperança;

Unidos ao Papa – Canonização;

Unidos ao Papa - Fechamento da porta Santa.

INDIVÍDuOS 32.574.37 / 33.649.310

DOMIcÍLIOS 16.148.050 / 16.647.690
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TV Canção NovaTV Canção Nova

- Com o investimento na estruturação das sucur-
sais, 80% dos novos programas que entrarão na 
grade serão produzidos por elas. Entre as gera-
doras lançaremos o programa “Nosso Canto, 
Nosso Chão” que mostrará a riqueza da cultura 
religiosa do povo do nordeste;

- Resgataremos em nossa grade os programas 
musicais, como “Som e Vida” e “Academia do 
Som”, fortalecendo nosso nome como referência 
da musicalidade católica no Brasil;

- Na JMJ encontramos um caminho forte de co-
municação com os Jovens, por isso iniciaremos 
um novo programa, o “Destrave” onde tocare-
mos nos assuntos que estão na cabeça deste pú-
blico. Seguindo esta mesma proposta, faremos 
uma reformulação total no programa “Revolução 
Jesus”;

- Reestruturaremos nosso modelo operacional de 
trabalho, definindo melhor os processos internos 
e dando mais eficácia ao modelo de geração de 
conteúdo;

- Esperamos fechar 2017 com uma taxa de 80% 
de nossas produções captadas em HD;

- Iniciaremos o projeto da Central Multimídia, um 
local para abrigar todos os meios de comunica-
ção Canção Nova: Rádio, TV, Internet e Mobile, 
e os departamentos ligados a eles e oferecer ao 
público que visita a Canção Nova, a oportunida-
de de ter contato com esta equipe e estrutura 
que eles acompanham;

DESAFIOS
 para 2017

cONquIStAS

- No caminho de adequação a proposta de acessibi-
lidade aos telespectadores, iniciamos este ano a au-
diodescrição, que visa dar aos deficientes visuais uma 
melhor experiência ao assistir televisão;

- Concluímos a construção de nossa primeira cidade 
cenográfica para o setor de dramaturgia;

- Iniciamos nossos primeiros trabalhos de captação 
em 4K, que oferece uma extrema qualidade de ima-
gem.

- Investimos em nossas sucursais, dando a elas mais 
recursos operacionais para a ampliação de sua atua-
ção e geração de conteúdo, todas elas receberam um 
conjunto de câmeras e ilha de edição que permitiram 
o aumento da produção local, bem como o investi-
mento em equipe. Algumas de nossas geradoras vão 
poder dobrar o número de conteúdos que era produ-
zido para grade nacional, isso aumenta a representa-
tividade local e potencializa as riquezas regionais em 
nossa grade nacional;

- Gravamos o documentário dos 80 anos do Monse-
nhor Jonas Abib;

- Ganhamos, pelo quarto ano consecutivo, o prêmio 
NEOTV como melhor canal religioso na TV a Cabo;

- Em virtude dos trabalhos em prol da evangelização, 
promoção da vida eclesial e pastoral, recebemos a 
Medalha São Paulo Apóstolo, prêmio de reconheci-
mento da Arquidiocese de São Paulo, que se enqua-
dra na categoria “Medalha pela Comunicação”;

- Digitalizamos 61 retransmissoras, completando 121 
unidades digitalizadas.

 em 2016

-Traremos, ao longo do ano, aproximadamente 
50 entradas com conteúdo e informação antes da 
missa das 7h, em momentos litúrgicos fortes;

- Pretendemos crescer na qualidade de nosso tra-
balho em meio a todas as limitações financeiras 
que nosso país vive, por isso vamos investir em 
conteúdo, pois ele é o foco principal do que que-
remos entregar as pessoas;

- Fortaleceremos a programação de evangeliza-
ção direta, conteúdo mais buscado na TV Canção 
Nova. A grande novidade será o programa “Gente 
de Fé”, que volta a nossa grade contando teste-
munhos de pessoas que superaram grandes desa-
fios em suas vidas;

- Elaboraremos uma programação especial feita 
em parceria com o Santuário do Pai das Misericór-
dias: Via-Sacra durante toda quaresma, vigília de 
oração, dia do perdão de Assis;

- Transmitiremos uma programação especial para 
homenagear nossa padroeira do Brasil em seus 
300 anos, bem como a celebração dos 100 anos 
da aparição em Fátima, Portugal;

- Continuaremos o processo de digitalização da 
TV, nossa meta é digitalizar 73 canais em 2017.
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A Rádio Canção Nova foi adquirida no dia 1º 
de abril de 1980. Era a antiga Rádio Bandei-

rantes AM, de Cachoeira Paulista/SP, interior de 
São Paulo. No início, tinha 250 watts de potên-
cia e quase não alcançava as cidades vizinhas.  
 
Após a aquisição e a compra de vários equipamen-
tos, ela começou a operar com um quilo de potên-
cia, atingindo melhor a região. Ela foi inaugurada 
como “Rádio Canção Nova, a Rádio do Senhor”, no 
dia 25 de maio deste mesmo ano, pelo Fundador da 
Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib. 
 
O primeiro programa a ir ao ar foi o “Alô, bom 
dia!”, com apresentação do Padre Jonas, Luzia 
Santiago e Elzinha, da Comunidade Canção Nova. 
 

Conta com uma programação diversificada nas 24 
horas do dia, trazendo informações sobre assun-
tos da Igreja e atualidade, entretenimento, varie-
dade, saúde, educação, cultura, compromisso so-
cial, cidadania e, sobretudo, “Espalhando o amor 
de Deus pelo ar”. Levando a cada ouvinte, esteja 
onde estiver, a um encontro pessoal com Jesus. 
 
A Rede Canção Nova de Rádio conta atualmen-
te com 19 emissoras transmitindo total ou par-
cialmente a sua programação, atingindo grande 
parte do território brasileiro, por meio das ondas 
curtas, médias e tropicais, além da parabólica e 
internet.

Rádio Canção NovaRádio Canção Nova

RÁDIO Canção Nova

Rádio
Canção Nova
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Rádio Canção NovaRádio Canção Nova

Blitz Canção Nova 
Foi feito um belo trabalho de divulgação da Rádio Canção Nova. Uma equipe de Cachoeira Paulista/
SP foi até São José dos Campos/SP para ajudar na transmissão de um programa para a Rede Canção 
Nova de Rádio. Outro programa especial de divulgação aconteceu na Rádio de Brasília. Em ambas, foi 
panfletado nas ruas, divulgando a Rede Canção de Rádio e o aplicativo. Foram dias de mobilização para 
toda Rede Canção Nova de Rádio.

Pocket Show 
Iniciamos o Pocket Show, uma apresentação musical, exclusiva para o ouvinte. Em cada Pocket Show 
temos dois músicos da Canção Nova, que cantam, atendem pedidos dos ouvintes e partilham vida.  O 
Pocket Show acontece na última quarta-feira do mês, é uma parceria com o Play Canção Nova e o Mi-
nistério de Música Canção Nova, e é transmitido via Facebook, em tempo real.

Divulgação do aplicativo da emissora
Pela primeira vez a rádio fez uma divulgação do aplicativo, com distribuição de brindes. A divulgação 
aconteceu durante a programação da AM e FM, no Facebook e no site da emissora com postagens de 
músicos convidando as pessoas para participarem da ação e visitarem o prédio da Rádio, apresentando 
o aplicativo no celular. A ação aconteceu durante o final de semana do Hosana Brasil, na sede da Canção 
Nova em Cachoeira Paulista/SP e foram distribuídos cerca de 500 brindes. Contou com a participação 
de colaboradores e missionários da Rádio, e somando forças conosco, o Grupo Forronaré fez um peque-
no show na entrada da Rádio, o que contribuiu para o sucesso da ação.  

EVENtOS E PRINcIPAIS AçõES em 2017

- Organizar um maior espaço em nossa grade de 
programação para divulgações/ações para o Pro-
jeto Dai-me Almas e produtos de Evangelização;

- Avançar com as novas tecnologias através da rá-
dio pela internet, em todas as plataformas;

- Fazer transmissões, eventos e reportagem na 
região do Vale do Paraíba, Sul de Minas, Rio e 
São Paulo;

- Investir em WebRádio, com uma boa divulgação 
e conteúdo exclusivo;

- Promover maior integração com o Sistema Can-
ção Nova de Comunicação;

- Migrar as primeiras emissoras AM para FM;

- Elaborar uma programação cada vez mais inte-
rativa com nossos ouvintes do dia e nosso público 
da internet;

- Expandir no número de emissoras parceiras da 
Rádio Canção Nova (emissoras que retransmitem 
parcialmente nossa programação);

- Aumentar o número de programas ao vivo na 
grade.

DESAFIOS
 para 2017

cONquIStAS

- Unificamos a sala de conteúdo, produção, mídias so-
ciais e jornalismo em uma única sala. Isso promoveu 
a integração das equipes, ajudando na elaboração do 
conteúdo e tornando o trabalho mais dinâmico;

- A emissora AM 1020 passou a apresentar uma pro-
gramação com mais de 20 horas ao vivo;

- No mês de outubro foi possível a instalação de um 
revestimento acústico no estúdio. Antes, as grava-
ções realizadas nesse estúdio tinham interferências 
de áudio, visto que o mesmo fica próximo ao corre-
dor e sala de conteúdo (locais de ruídos). Hoje, com 
a acústica instalada, o trabalho de gravações tem ou-
tro resultado, dispensando dessa forma, um trabalho 
maior por parte dos sonoplastas, que precisavam tra-
tar o áudio;

- Concluímos do projeto de comunicação entre a Rá-
dio e todos os pontos de comunicação da Chácara 
de Santa Cruz. Hoje, todos os pontos de áudio estão 
conectados a console de áudio, gerando assim, uma 
independência para a emissora em suas transmissões.

 em 2016
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Portal
Canção Nova

Portal Canção Nova

O trabalho da Canção Nova na internet come-
çou em 1995, com o primeiro domínio cria-

do. Na época, o objetivo do site era disponibilizar 
aos usuários o conteúdo transmitido na TV e na 
Rádio, além de divulgar os Eventos que acon-
teciam em Cachoeira Paulista/SP. No ano 2000 
foi criado o Portal Canção Nova, mais comple-
to, com versões em português, inglês e espanhol.  

 
Os canais mais acessados do Portal Canção Nova no ano de 2016 
foram: Liturgia (18.195.202 acessos), Formação (11.274.738),  
Homilia (8.410.089), TV (7.732.017) e Santo (3.427.075).

Com aproximadamente 366.700 acessos diários 
e 11 milhões mensais, o Portal serve como porta 
de entrada para a divulgação dos mais diversos 
conteúdos e ferramentas presentes nos canais da 
Canção Nova na internet, propagando a evange-
lização através de notícias, artigos, informações 
sobre a Igreja, entretenimento e transmissões.

Portal Canção Nova
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Portal Canção NovaPortal Canção Nova

Acessos por Tecnologia Aplicativos
Downloads dos aplicativos da Canção Nova em 2016:

Total: 1.688.780 downloads

- Ter o Canção Nova Play como uma plataforma 
própria da Canção Nova;

- Alterar o layout da capa do portal cancaonova.
com para melhorar o acesso às informações;

- Trazer formas mais simples para doação no site 
do Clube da Evangelização;

- Trabalhar com mais vídeos no canal formacao.
cancaonova.com;

- Disponibilizar palestras exclusivas para os assi-
nantes do Canção Nova Play;

- Crescer no alcance de pessoas na Internet.

- O Portal Canção Nova começou a trabalhar com 
mais vídeos em seu conteúdo, na página principal 
podemos contar já com a presença de duas áreas só 
para vídeos, o Canção Nova Play e o Canção Nova 
Vídeos;

- Alguns produtos de evangelização, como o livro 50 
dias para o Avivamento, ganhou destaque ao ter um 
vídeo para cada dia feito pelo próprio Padre Roger 
Luis;

- Com o investimento de novos aparelhos para filma-
gem, conseguimos executar mais de 420 vídeos no 
ano de 2016.

cONquIStAS
 em 2016

DESAFIOS
 para 2017

*Dados do Google Analytics

3.765.020
acessos por desktop

7.160.097
acessos por mobile

349.621
acessos por tablet

Liturgia

TVCN

Rádio

Música

Kids

9

980.938 

409.85  

191.144 

101.391 
5.448 
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Todo trabalho realizado pela Fundação João Pau-
lo II, desde o princípio, só é possível graças a 

união de sócios evangelizadores, missionários, cola-
boradores, voluntários e parceiros. Neste ano, con-
tamos novamente com a ajuda de empresas, insti-
tuições e profissionais parceiros, que acreditam na 
formação de homens novos para um mundo novo. 

Manifestamos toda gratidão e alegria por poder tra-
balhar lado a lado com vocês, podendo proporcio-
nar, para tantas pessoas atendidas, o melhor de nós.  
 
Que Deus os abençoe!

Parcerias

Parcerias

Parcerias

SKINA PÃO I
SKINA PÃO II
PADARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE PAULO - MERCADINHO 
SÃO VICENTE
SESI - Serviço Social da Indústria – Cruzeiro/SP
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Cru-
zeiro/SP
CIEE - Centro de Integração Empresa Escola

assistência Social

Farmavale
Setor da Odontologia: Fabrícia Soledade (Protética)
Setor de Enfermagem: Valecor (Jacareí/SP)
Ambulatório de lesões da Unifatea (Lorena/SP)
Dr. Alexandre Volpini

Saúde

EE Profª Regina Pompeia
Associação Literária de Cachoeira Paulista/SP
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista/SP
Secretaria Municipal de Cultura
CIEE - Centro de Integração Empresa - Escola
Fundação Nossa Senhora Aparecida - TV e Rádio Aparecida
lochpe Maxion – Cruzeiro/SP
Eaton LTDA – Guaratinguetá/SP
Precisa Prestação de Serviços de cobranças LTDA - Lorena/SP
Lorenpet – Lorena/SP
Instituições comerciais que fazem parte da ACECAP

Educação
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A Fundação João Paulo II promove o desenvol-
vimento do voluntariado de modo que esta 

prestação de serviços seja feita em benefício das 
pessoas necessitadas e garantam proteção à famí-
lia, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice, sempre com a característica de gratuidade. 
 
São muitas pessoas, que junto aos colaboradores, 
auxiliam no amparo às crianças e aos adolescentes 
carentes, em ações de prevenção, habilitação e reabi-
litação de pessoas portadoras de deficiências, assim 
como em promoções gratuitas de assistência educa-
cional ou de saúde, além da integração ao trabalho.   
 
Classificada como entidade civil de direito priva-
do, filantrópica e beneficente de assistência social, 
é importante destacar que todos os meios de co-
municação da Canção Nova e projetos sociais da 
Fundação João Paulo II, são mantidos por contri-
buições de milhares de pessoas, colaboração essa, 
que também se constitui uma verdadeira doação de 
trabalho, pelo trabalho dos colaboradores e pelo 
indispensável trabalho voluntário. Esse conjunto de-
monstra a seriedade e a credibilidade das ativida-
des que desenvolve. É a união de tantos corações 
para a transformação da vida dos mais necessitados. 

Voluntariado

Voluntariado

Voluntariado

- Continuar a revitalização do software dos recur-
sos humanos, através do qual, com sua implanta-
ção, há grande expectativa de ganho em gestão;

- Seguir trabalhando com afinco para a necessária 
e desafiante mudança de cultura comportamen-
tal, advinda dessa implantação;

- Concluir o processo de centralização das atribui-
ções de recursos humanos de todas as unidades, 
onde está presente o Sistema Canção Nova de 
Comunicação.

cONquIStAS

- Gestão mais diligente, com maior relevância no que 
se refere a busca de conhecimento e respeito quanto 
aos preceitos da lei 9.608/98, que orienta o trabalho 
voluntário;

- Documentação dos processos que norteiam o servi-
ço voluntário, que podemos caracterizar como “pro-
cedimento padrão”, um fator imprescindível na visão 
processual das atividades, facilitando a adesão, va-
lorização, monitoramento e controle em relação aos 
objetivos e resultados esperados.

 em 2016

DESAFIOS
 para 2017

345 homens e 557 mulheres, totalizando 902 voluntários.
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A Evangelização
Continua

clube da Evangelização

A Evangelização Continua

O Clube da Evangelização nasceu em 1980, com 
o início das atividades da Rádio Canção Nova. 

Se chamava Clube do Ouvinte e tinha o desafio de 
manter uma programação saudável sem a utilização de 
publicidade comercial, contando apenas com a con-
tribuição dos sócios ouvintes da Rádio Canção Nova. 
 
Hoje, é o principal mantenedor de toda a 
Obra Canção Nova, que engloba todo Sis-
tema de Comunicação, a Rede de Desenvolvi-
mento Social, as Frentes de Missão e os eventos. 
 
Seu objetivo é conquistar novos corações para assu-
mirem a missão de evangelizar, sendo o sinal concreto 
da Providência Divina, no cumprimento daquilo que 
Deus os confiou, criando um relacionamento pró-
ximo e duradouro para o fortalecimento desse obje-
tivo. Além disso, torna-se essencial também a busca 
de novas formas de contribuição, para que a evan-

gelização possa seguir durante todo o ano, chegando aos 
mais diversos lugares, transformando vidas através da fé. 
 
No ano de 2016 conquistamos 36.481 novos sócios, sendo 
29.781 sócios adultos e 6.700 sócios kids, pessoas que são 
canais da Providência Divina para a Canção Nova. Os sócios 
recebem mensalmente a Revista Canção Nova, com um con-
teúdo de informação e formação cristã. Foram enviadas, no 
decorrer do ano, 5.680.300 de revistas, entre elas 5.319.000 
Revistas Canção Nova e 361.300 Revistas Canção Nova Kids. 
 
Agradecemos de coração a todos os sócios, verdadeira 
família Canção Nova, que nos ajuda para que a Palavra de 
Deus chegue cada vez mais longe!
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A Evangelização Continua A Evangelização Continua

AçõES
 em 2016

cALENDÁRIO 2016
No ano de 2016 foram realizadas visitas nos seguintes 
locais: Lorena/SP, Paulínia/SP, São José dos Campos/
SP, São José do Rio Preto/SP, São Paulo/SP, Campo 
dos Goytacazes/RJ e Rio de Janeiro/RJ.
Com as visitas, conhecemos mais de perto a realida-
de de cada Frente de Missão, verificando as necessi-
dades e agindo dentro da nossa realidade, buscando 
fortalecer o atendimento e relacionamento com o 
público que visita o local. 
Foram aplicados treinamentos para as Frentes que 
já possuem o sistema de cadastro de novos sócios, 
como forma de agilizar o contato e envio de nossos 
materiais com aqueles que se juntam à Canção Nova 
na missão de evangelizar. 
Em 2017, essa ação deve ser estendida às demais 
Frentes de Missão.

Brindes Digitais:

Setembro:

- A Bíblia como instrumento de cura (Pe. Roger Luis) *Conte-
údo Exclusivo

- Receita para viver em Família – Márcio Mendes

- Eu e minha casa serviremos ao Senhor – Pe. Fábio de Melo

- O amor sempre vencerá – Pe. Fabrício Andrade

- Vida de oração na família - Jimmy e Benedita

Outubro:

- Educação dos filhos nos ensinamentos da Igreja (Márcio Men-
des) *Conteúdo Exclusivo

- Gaste tempo com seu filho – Pe. Léo, SCJ

- Você e eu – Eliana Ribeiro e Fábio Roniel

- Não tenha medo da paternidade - Alexandre Oliveira

- Maria, espelho de virtudes para as mães - Salette Ferreira

Brindes Digitais:

Pregações (Streaming pelo Canção Nova Play)

Novembro:

- Encerramento, Ano Santo (Padre Adriano Zandoná) *Conte-
údo Exclusivo

- Vai! Leva o batismo no Espírito Santo (Monsenhor Jonas Abib)

- Divina Misericórdia, última tábua de salvação (Eliana Sá)

- Famílias com selo de qualidade (Padre Fábio de Melo)

- A vivência do perdão nas famílias (Padre Fabrício Andrade)

Dezembro:

- Ser combatente na oração como Maria (Monsenhor Jonas 
Abib) *Conteúdo Exclusivo

- O Pai derrama Seu espírito (Monsenhor Jonas Abib)

- Cantai ao Senhor porque Ele fez prodígios (Monsenhor Jonas 
Abib)  

- Acolha em seu coração Cristo, o salvador, que nasceu para 
nós hoje (Monsenhor Jonas Abib)

- O Amor Não Acabará Jamais (Monsenhor Jonas Abib)  

- Oração ao Sócio Evangelizador (Luzia Santiago) *Extra

Foram realizadas ações como forma de alavancar 
as contribuições para alcançar a meta mensal da 
campanha do Projeto Dai-me Almas, além de criar 
um relacionamento mais próximo de nossos sócios. 
Em 2016, a grande novidade ficou por conta da dis-
ponibilização de brindes digitais, como forma de 
agradecimento a doação realizada dentro daquele 
mês, direcionada à ação. Com isso, foram disponi-
bilizadas: músicas, pregações e livros digitais, para 
que os participantes pudessem ter acesso. Dentro 
desses parâmetros, no último ano foram realizadas 
três ações, sendo:

Brindes Digitais para Download:

Livro “Mães que Oram pelos Filhos” (Angela Abdo)

CD “Oração e Canções de Cura para as Mães” (Pe. Adriano 
Zandoná)

Pregação “Dilacerados nos braços de Maria” (Mons. Jonas 
Abib)

Visitas técnicas as Frentes de Missão

Setembro e Outubro – “unidos pela 
Evangelização”

Novembro e Dezembro – “uma Expressão 
de Amor”

Ações de Algo a Mais

Maio – “Mãe, amor sem igual”

Pregação “Maria nos visita a cada dia” (Mons. Jonas Abib)

Pregação “Maria, Mãe da Igreja” (Prof. Felipe Aquino)

Pregação “Maria nos Leva a Santidade” (Márcio Mendes)

Pregação “Com Maria nos caminhos de Jesus” (Pe. Léo, SCJ)

Pregação “Maria, a Mulher da Palavra” (Pe. Rufus Pereira)

Pregação “Na Escola de Maria” (Luzia Santiago)

Brinde Físico: Miniatura em Papel da Ermida “Mãe Rainha” + 
Medalha

33.221PaRtICIPaçãO: PESSOaS

27.342PaRtICIPaçãO: PESSOaS

41.665PaRtICIPaçãO: PESSOaS

29.755PaRtICIPaçãO: PESSOaS

36.459PaRtICIPaçãO: PESSOaS

No ano de 2016, o Calendário mudou de tema para 
ajudar na realização de um tempo novo para a Canção 
Nova. O Calendário do Santuário do Pai das Miseri-
córdias passou a ser o Calendário Canção Nova 2016.
Neste ano, as doações foram revertidas para a conti-
nuidade do processo de Digitalização da TV Canção 
Nova.
O Calendário continuou sendo um presente do Clube 
da Evangelização aos sócios evangelizadores, e foram 
enviados 345.739 exemplares, os quais continham 
cada um, doze boletos, um referente a cada mês do 
ano. Com isso, tivemos os seguintes resultados:

Janeiro

Fevereiro

Maio

Agosto

Novembro

Março

Junho

Setembro

Dezembro

Abril

Julho

Outubro

27.638

34.582

30.785

28.219

42.096

34.718

38.506

 28.976

39.789

33.310

28.765

28.716

TOTAL / ANO 396.100 Boletos 
pagos

Boletos pagos
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- Continuar a trabalhar para a Digitalização da TV 
Canção Nova continua sendo um grande desafio 
para 2017, pois os prazos estipulados pelo gover-
no precisam ser cumpridos, para que continue-
mos com nossa programação no ar;

- Manter um relacionamento próximo e duradou-
ro com nossos sócios evangelizadores, como for-
ma de agradecimento pelo esforço e comprome-
timento de todos na realização de nossa missão;

- Conquistar novos corações para se tornarem 
sócios da Canção Nova, espalhando a evangeli-
zação para cada vez mais lugares;

- Diminuir os custos operacionais, otimizando o 
processo de envio da Revista Canção Nova e o 
processo de contribuição dos sócios;

- Instalar mais pontos de atendimento ao sócio 
em eventos de maior movimentação na Chácara 
Santa Cruz, em Cachoeira Paulista/SP;

- Realizar ações voltadas aos sócios kids, priori-
zando a evangelização de nossas crianças e a 
formação de pessoas melhores para o futuro, de 
acordo com os ensinamentos cristãos;

DESAFIOS
 em 2017

cONquIStAS

O Clube da Evangelização trouxe em 2016, como 
melhoria, alguns pontos que vieram para otimizar o 
trabalho do departamento, buscando diminuir gastos 
e criar um relacionamento fortalecido e duradouro 
com os sócios evangelizadores, pessoas que se com-
prometem mensalmente de forma fiel, para propagar 
através da Canção Nova a Palavra de Deus. Entre es-
sas melhorias, estão:

- Higienização do cadastro de sócios, analisando a 
fidelidade e participação nas contribuições, dimi-
nuindo assim, o envio de Revistas para as pes-
soas que estavam sem contribuir há, pelo 
menos, 6 meses, o que gerou uma econo-
mia de R$ 176.000,00, já no primeiro mês 
de implantação;

- Registro do Boleto Bancário, conforme a nova de-
terminação da FEBRABAN (Federação Brasileira dos 
Bancos);

- Definição de envio para sócios por Débito Automá-
tico do boleto mensal, somente para os que possuem 
um histórico de contribuição por este meio, o que 
nos gera economia;

- Inclusão e regularização da SICREDI como mais uma 
opção de banco para o cadastro de Débito Automá-
tico por parte dos sócios;
- Novo local para atendimento exclusivo aos sócios 
que visitam a sede da Canção Nova em Cachoeira 
Paulista/SP, como forma de oferecer uma experiên-
cia mais agradável e profunda aos que participam de 
nossos eventos e atividades diárias;
- Novo formato da Revista Canção Nova Kids, que 
proporcionou uma economia mensal inicial de R$ 
30.000,00, além de oferecer às crianças que recebem 

 em 2016

Melhorias e

esse material, uma re-
vista com muito mais con-
teúdo e atividades de evan-
gelização;

- Criação do Aplicativo Canção Nova Kids em parce-
ria com o Núcleo Infantil Canção Nova, disponibili-
zando jogos e diversões fundamentados nos ensina-
mentos cristãos. Trabalhando dentro da realidade da 
conectividade das crianças da atualidade.

- Buscar novas formas de contribuição para facili-
tar as doações dos sócios e de pessoas que acre-
ditam e contribuem com a Obra;

- Criar um Espaço Kids na sede em Cachoeira 
Paulista/SP, em parceria com o Núcleo Infantil 
Canção Nova;

- Manter um relacionamento mais próximo dos 
novos sócios, que se cadastram e desejam ajudar 
em nossa missão;

- Acompanhar os Sócios por Débito Automático, 
evitando custos bancários pela não efetivação da 
doação;

- Reestruturar o site do Clube da Evangelização 
como forma de facilitar as doações, além de pres-
tar contas a todos que ajudam a Canção Nova;

- Criar um aplicativo para oferecer os conteúdos 
da Canção Nova de forma fácil e prática para o 
público, além de disponibilizar mais um local de 
contribuição para a Campanha do Projeto Dai-me 
Almas.
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DaVI

Há mais de 30 anos o DAVI, Departamento de 
Audiovisuais da Canção Nova, leva a evangeli-

zação ao mundo por meio de produtos que transfor-
mam vidas, sendo eles: livros, livros para ouvir, CDs e 
DVDs (musicais, oracionais e pregações), vestuário, 
acessórios e produtos digitais (músicas e vídeos).  
 
Estes produtos chegam a milhares de pessoas atra-
vés de 14 lojas próprias espalhadas por 10 estados 
brasileiros, Loja Virtual, Call Center, Evangelizado-
res Porta a Porta, revendedores e livrarias parceiras.  
 
No ano de 2016 foram mais de 4.700.000 pro-
dutos distribuídos, sendo 2.200 lançamentos. 
Os produtos com destaque nas vendas foram 
o livro 30 minutos para mudar seu dia, de Már-
cio Mendes, o crucifixo Vinde, Ó Deus, em meu 

Auxílio, a pulseira Terço de São Bento e o Re-
tiro Popular 2016, de Dom Alberto Taveira. 
Para comemorar os 80 anos do nosso pai funda-
dor, foram lançados produtos com selo especial de 
aniversário, de Monsenhor Jonas Abib, o grande 
idealizador do DAVI, que iniciou os trabalhos de 
evangelização por meio da venda de fitas k7 das 
pregações realizadas nos encontros da Canção 
Nova. Somente neste ano, foram distribuídos mais 
de 200 mil produtos de Monsenhor Jonas, entre eles 
livros, CDs, DVDs de músicas, DVDs de pregações. 
 
O DAVI possui um grande acervo de produtos, que 
além de levarem paz, esperança e o amor de Deus 
a tantas pessoas, ajudam na manutenção da Fun-
dação João Paulo II, através dos recursos obtidos 
na distribuição.

- Implantação de novas lojas virtuais direcionadas 
para cliente final e Evangelizador Porta a Porta, bus-
cando otimizar e facilitar a compra dos produtos de 
evangelização;

- Mudança da operação logística para a cidade de 
Osasco/SP, proporcionando maior organização e agi-
lidade na entrega dos produtos;

- Parceria da editora Canção Nova com outras edito-
ras, fazendo com que os produtos e seu conteúdo, 
rico em evangelização, alcance mais pessoas;

- Distribuição de produtos digitais, por meio da par-
ceria com plataformas de streaming e implantação do 
Canção Nova Play.

cONquIStAS
 em 2016

- Avançar na distribuição de produtos digitais; 

- Inaugurar o primeiro site para vendas online para 
atacadistas, livrarias e paróquias;

- Implantar o primeiro Marketplace cristão do Bra-
sil, levando para grandes lojas virtuais os produtos 
de evangelização, para que alcance e transforme a 
vida de mais pessoas;

- Dar início em mais um meio de distribuição dos 
nossos produtos, o canal de vendas por assinatura;

- Crescer no número de evangelizadores Porta a 
Porta, oferecendo às pessoas a oportunidade de 
serem canal de evangelização e de possuírem uma 
renda extra e um trabalho;

- Aumentar a distribuição de produtos através da 
nossa loja virtual, com entrega rápida em todos os 
lugares do Brasil.

DESAFIOS
 em 2017
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EVENtOS

Tudo começou pelos eventos!” Com essas pala-
vras, o fundador da comunidade Canção Nova 

traz a importância dos encontros em sua história. 
Antes mesmo do início da comunidade, Padre Jo-
nas promovia eventos e, em um dos encontros, 
em 1977, convidou os jovens para deixarem suas 
famílias, casa e estudo, para se entregarem ao Es-
pírito Santo e viverem em comunidade, espalhan-
do a Palavra de Deus pelo Brasil e pelo mundo. 
 
Desde então, toda a Comunidade Canção Nova 
promove, para milhares de pessoas, eventos de 
evangelização, em todas as frentes de missão, com 
destaque na sua sede de Cachoeira Paulista/SP, que 
conta com uma excelente estrutura para receber 
os peregrinos. Santuário do Pai das Misericórdias, 

 
“

A Evangelização Continua

acampamento Vem Louvar 
     – 5 a 10 de fevereiro;

acampamento a Profecia do avivamento
     – 4 a 6 de março;

Festa da Misericórdia 
     – 1 a 3 de abril;

acampamento de Pentecostes 
     – 13 a 15 de maio;

acampamento Livrai-nos do Mal 
     – 17 a 19 de junho;

PRINcIPAIS EVENtOS em 2016

- Retorno dos Projetos Caravana da Misericórdia e 
Canção Nova em Missão, iniciativas para levar a evan-
gelização da Canção Nova ainda mais longe, visando 
atender uma demanda de pedidos específicos que 
chegam de todo Brasil;

- Parceira com Comunidades Católicas de espirituali-
dade de carismática e outras pastorais e movimentos, 
preenchendo com maior diversidade o calendário 
anual de eventos;

- Qualificação dos shows de evangelização, que se 
tornou uma realidade a partir da criação de um de-
partamento com trabalho exclusivo para isso, atento 
as necessidades de cada cantor e a produção de cada 
show, buscando otimizar recursos e criar novas opor-
tunidades.

cONquIStAS
 em 2016

- Consolidar 12 eventos, um por mês, no decorrer 
do ano de 2017;

- Implementar o ritmo de atuação do departamen-
to de venda de shows, com previsão de crescimen-
to de 5% referente ao ano anterior;

 - Crescer nos contatos e parcerias com as novas 
comunidades;

 - Melhorar a infraestrutura do setor de acolhida da 
Canção Nova e otimizar o trabalho de recepção e 
informações e também com os coordenadores de 
caravanas prestados neste setor;

 - Conquistar parceria com escola técnica de turis-
mo, da cidade de Cachoeira Paulista/SP, para po-
tencializar a prestação de serviços durante os even-
tos.

DESAFIOS
 em 2017

acampamento para Casais 
     – 8 a 10 de julho;

acampamento PHN 
     – 13 a 17 de julho;

acampamento de Cura e Libertação 
     – 11 a 15 de novembro;  

Canção Nova Sertaneja 
     – 18 a 20 de novembro;

Hosana Brasil 
     – 2 a 4 de dezembro.

Centro de Evangelização Dom João Hipólito de 
Moraes, Rincão do Meu Senhor, Auditório São Pau-
lo, Ermida Mãe Rainha, Confessionários, Capelas, 
além de áreas de camping, sanitários, lanchonete, 
restaurante, farmácia e estacionamento gratuito. 
 
São celebradas missas, pregações, adorações, 
shows, encontros e atividades com um úni-
co objetivo: o encontro pessoal com Deus e, 
através dele, a transformação de muitas vidas. 
 
Em 2016 foram realizados em Cachoeira Paulista/SP 
31 acampamentos, 15 aprofundamentos, 10 kairós e 
9 encontros, com a passagem de mais de um milhão 
de pessoas durante todo o ano.
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SANtuÁRIO DO Pai das Misericórdias

Em abril de 2002, o fundador da Comunida-
de Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, 

foi impulsionado a realizar um sonho: a constru-
ção de um Santuário. Em dezembro de 2014 o 
sonho foi realizado, com a Santa Missa de De-
dicação do Santuário do Pai das Misericórdias. 
 
Com capacidade para 5.200 pessoas, recebe 
diariamente, peregrinos que participam 
das Santas Missas, grupos de oração, 
adoração Eucarística, terços e visi-
tas guiadas, que proporcionam 
uma experiência pessoal com 
Deus, Pai Misericordioso. 
 
No ano de 2016, Ano Santo da 
Misericórdia, acolhemos várias pe-
regrinações que entraram pela Porta da 
Misericórdia. Tivemos ainda Jubileus para 
as famílias, jovens, encarcerados, entre ou-
tros. Em outubro, tivemos a primeira Ordenação 
Sacerdotal no Santuário do Pai das Misericórdias: a 
Igreja recebeu mais oito sacerdotes. Em novembro, 
encerramos o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, 
com uma Santa Missa presidida por Dom João Inácio 
Müller e concelebrada por Monsenhor Jonas Abib. 
O Santuário do Pai das Misericórdias fi-
cou mais belo com a instalação dos vitrais, 
a tão esperada última fase da construção. 
 
Para o ano de 2017, pretendemos aumentar e 
propagar o anúncio de Jesus Cristo, o Rosto da 
Misericórdia do Pai; escrever livros que falem da 
espiritualidade do Pai das Misericórdias; organi-
zar as pastorais do Santuário (acolhida, liturgia, 

eventos…); finalizar obras como rampas laterais, 
limpeza interna e externa, cobertura para as ram-
pas; abrir uma loja com produtos do Santuário; 
instalar telas informativas e distribuir panfletos 
aos peregrinos com as atividades do Santuário. 

O Santuário do Pai das Misericórdias é uma obra 
de Deus, de iniciativa d’Ele e tem por vocação, des-
pertar em cada pessoa a filiação Divina e levá-la a 
experimentar a Sua misericórdia!
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títulos, Registros
e Certificados

títulos, Registros e Certificados
Razão Social: Fundação João Paulo II
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): 50.016.039/0001-75
Inscrição Municipal da Matriz: 30.208
Inscrição Estadual da Matriz: 235.006.726.119

CERtIFICaDO DE ENtIDaDE BENEFICENtE DE aSSIStÊNCIa SOCIaL
Certificada por meio da Portaria 877/2012, publicada no DOU do dia 03/09/2012

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social:
Processo 28996.024221/1994-00

Registro no Conselho Municipal de Assistência Social:
Certificado, número 12 de 21/06/2006, atualmente renovado pelo certificado 04/2017

Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
Certificado número 10/2006, atualmente renovado pelo certificado 04/2017

Declaração de utilidade Pública:
• Federal: Decreto 97.268, de 16 de dezembro de 1.988
• Estadual: Lei 8.050, de 1º de outubro de 1.992
• Municipal: Lei 446/83, de 27 de setembro de 1.983

 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS/SP - 5922/07
 
Secretaria de Estado da Educação:
Portaria do Dirigente Regional de Ensino de 12/02/2001 – Publicado DOE 13/02/2001
Aprovação da Faculdade Canção Nova: e-MEC: 200807895 - Parecer: CNE/CES 65/2011 - 
Portaria 590 de 18/05/11, publicada no DOU de 19/05/2011.
Portaria de Reconhecimento do Curso de Filosofia - Licenciatura, nº 576, de 2 de outubro 
de 2014,  publicada no DOU de 03/10/14.
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Títulos, registros e certificadosTítulos, registros e certificados

Portarias de autorização dos Cursos: 

1 - Administração - Bacharelado - Autorização - Portaria nº 38, de 1º de junho de 2011, publicada 
no  DOU de 2 de junho de 2011; 
2 - Comunicação Social - Jornalismo, Bacharelado - Autorização - Portaria nº 39, de 1º de junho 
de 2011, publicada no  DOU de 2 de junho de 2011;
3 - Comunicação Social - Rádio e TV, Bacharelado - Autorização - Portaria nº 40 , de 1º de junho 
de 2011, publicada no DOU de 2 de junho de 2011;

 
Cadastro Nacional do Estabelecimento da Saúde - CNES 585177

 
Secretaria Municipal da Saúde - Vigilância Sanitária:

CEVS 350860301-863-000117-1-1 - Detalhe: 110 - Clínica / Ambulatório I

CEVS 350860301-863-000118-1-9 - Detalhe: 031 - Dispensário de Medicamentos 

CEVS 350860301-863-000121-1-4 - Detalhe: 021 - Clínica Odontológica - Tipo II

CEVS 350860301-863-000220-1-2 - Equipamento (Raio X Odontológico) 

CEVS 350860301-863-000119-1-6 - Detalhe: 088 - Análise Clínica / Patologia Clínica

CEVS 350860301-865-000027-1-2 - Detalhe: 044 - Serviço de Fisioterapia
 
Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo CRM da Empresa: Nº 944929
 
Registro do Laboratório de Análises Clínicas no Conselho Regional de Farmácia CRF: Nº 50991
 
Registro no Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo CRO da Empresa: Nº 9917
 
Registro no Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CRF da Empresa: Nº 50204
 
Registro no Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO: Nº 7068-SP
 
PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade: Laboratório de Análises Clínicas Padre Pio - Ins-
crição 03752
O Laboratório de Análises Clínicas Padre Pio foi inscrito no Programa Nacional de Controle de Qualidade 
- PNCQ e obteve, no ano de 2014, a classificação de excelente nas determinações das amostras-controle 
do ensaio de proficiência em suas especialidades. Classificação que havia sido reconhecida em 2008, 2009,
2010, 2012, 2013. Excelente – PNCQ.
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Nota 31/12/2016 31/12/2015

Balanço Financeiro
Balanço Financeiro

Balanço
Financeiro

BALANçOS PAtRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

Fundação João Paulo II

ativo

310

-

10.232

6.782

1.906

17

 528

 19.775

684

57

12.364

4.604

873

29

 323

 18.934

31/12/2016 31/12/2015

 

18.321 

2.253

184.158

458

15.519

 220.709

 240.484

 

17.553 

4.322

180.775

516

16.178

 219.344

 238.278

CIRCuLaNtE

 caixa e Equivalentes de caixa

 Recursos Vinculados a Projetos

 contas a Receber

 Estoques

 Outros créditos

 Impostos a Recuperar

 Despesas Antecipadas

 tOtaL DO atIVO CIRCuLaNtE

NãO CIRCuLaNtE

 Investimentos

 Outros Ativos do Não circulante

 Imobilizado - Próprio

 Imobilizado - Vinculado

 Intangível

 tOtaL DO atIVO NãO CIRCuLaNtE

 tOtaL DO atIVO
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Nota 31/12/2016 31/12/2015
Nota 31/12/2016 31/12/2015

Balanço FinanceiroBalanço Financeiro

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT (SUPERÁVIT) 
DOS EXERcÍcIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

BALANçOS PAtRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

Passivo

147.891

57

1.589

 149.537

17.551

28.758

6.467

1.249

181

628

-      

 54.834

149.740

654

1.402

 151.796

20.659

16.981

6.198

827

135

741

 57

 45.598  

(27.959) 

(17.517)

(11.675)

(84.975)

 (142.126)

7.411

 

33.183 

247

458

507

 34.395

 

(27.252)

(15.413)

(10.937)

(84.276)

 (137.878)

13.918

 

33.336

180

516

-

 34.032

 

99.290 

59.359

(7.394)

 151.255

240.484

 

96.209

60.403

2.036

 158.648

238.278

31/12/2016
31/12/2016

31/12/2015
31/12/2015

PatRIMÔNIO LÍQuIDO

 Patrimônio Social

 Ajuste de Avaliação Patrimonial

 Déficit (Superávit) do Exercício

 tOtaL DO PatRIMÔNIO LÍQuIDO

 tOtaL DO PaSSIVO

NãO CIRCuLaNtE

 Empréstimos e Financiamentos

 contingências Judiciais

 Obrig. Imobilizado Vinculado

 contas a Pagar

 tOtaL DO PaSSIVO NãO CIRCuLaNtE

CIRCuLaNtE

 Empréstimos e Financiamentos

 Fornecedores

 Obrigações trabalhistas e Encargos Sociais

 Obrigações tributárias

 Adiantamentos de clientes

 contas a Pagar

 Projetos a Executar

 tOtaL DO PaSSIVO CIRCuLaNtE CUSTOS DOS PROGRAMAS (ATIVIDADES)

 custos e Despesas - Assistência Social

 custos e Despesas - Educacionais

 custos e Despesas - Saúde

 custos e Despesas - tV e Rádio canção Nova

 TOTAL DOS CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) 
 

RESuLtaDO COM PROGRaMaS

PROGRAMAS (ATIVIDADES) SÓCIOASSISTENCIAIS / EDUCACIONAIS / SAÚDE

RECEITAS DOS PROGRAMAS (ATIVIDADES)

 Doações Recebidas

 Recursos dos convênios

 Receitas Educacionais

 TOTAL DAS RECEITAS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)
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Nota 31/12/2016 31/12/2015

58.378

(3.469)

(5.169)

(26.288)

(10.487)
 149.53

(576)
7

12.389

66.045

(2.826)

(5.115)

(30.750)

(14.386)
 149.53

(524)
7

12.444

SuPERÁVIt BRutO

RESuLtaDOS OPERaCIONaIS

DÉFICIT (SUPERÁVIT) DO EXERCÍCIO

19.800

(7.394)

(7.394)

26.362

2.036

2.036

 

(4.843) 

(211)

(801)

(2.114)

 (539)

(1.202)

(9.710)

 

287.673 

12.362

(287.673)

(10.611)

        -

(1.751)

          -

 

254 

(18.932)

1.194

(17.484)

 

(4.749)

(167)

(770)

(1.746)

(491)

(955)

(8.878)

 

294.007

12.312

(294.007)

(9.842)

(489)

(1.981)

          -

 

727

(20.931)

4.756

(15.448)

31/12/2016 31/12/201631/12/2015 31/12/2015

Balanço Financeiro Balanço Financeiro

ATIVIDADES MERCANTIS (GERAÇÃO DE RENDAS)

 Venda de Mercadorias e Serviços 

 Direitos Autorais 

 (-) Imposto sobre Vendas

 (-) Custo das Mercadorias Vendidas

 (-) Despesas Comerciais

 (-) Depreciação e Amortização

 RESuLtaDOS DaS atIVIDaDES MERCaNtIS

DESPESaS aDMINIStRatIVaS

 Salários, Encargos Sociais e Benefícios

 Aluguel e condomínios

 consumo

 Serviços Prestados por terceiros

 Depreciação e Amortização

 Outras Despesas AdministrativasVO

OutRaS RECEItaS E DESPESaS OPERaCIONaIS

 Receitas Financeiras

 (-) Despesas Financeiras

 Outras Receitas e Despesas Operacionais

GRatuIDaDES

 Gratuidade Obtida - Preço dos Serviços

 Renúncia Fiscal Obtida

 (-) Gratuidade Concedida - Custo dos Serviços

 (-) Isenção - Cota Patronal Previdenciária

 (-) Imunidade IRPJ e CSLL

 (-) Isenção da COFINS

 Resultado de Oportunidade (gratuidades se pagas fossem)

(ATIVIDADES)
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Nota 31/12/2016 31/12/2015

Balanço Financeiro

DEMONStRAçãO DOS FLuXOS DE cAIXA NOS EXERcÍcIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

(7.394)

9.525

1.419

2.036

8.854

      -

 

 

 

 

       -

2.132

(2.178)

843

 

11.777 

691

          -

449

 

687

(4.250)

1.313

1.116

 

(1.624)

(275)

(687)

(1.470)

FLuXO DE CaIXa DE atIVIDaDES DE FINaNCIaMENtOS

 Empréstimos e Financiamentos

 

     -    

(14.377)

(14.377)

 

684

310

(374)

 

(3.261)  

 

(487)

(12.562)

(13.049)

 

848

684

(164)

 

7.185

31/12/2016 31/12/201631/12/2015 31/12/2015

FLuXO DE CaIXa DECORRENtE DaS atIVIDaDES OPERaCIONaIS

FLuXO DE CaIXa DECORRENtE DaS atIVIDaDES DE FINaNCIaMENtOS

17.264

(3.261)

(374)

5.700

7.185

(164)

Balanço Financeiro

FLuXO DE CaIXa DaS atIVIDaDE OPERaCIONaIS 

 (DÉFICIT) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
 Ajustes por:

 Depreciações e Amortizações

 custo Residual de Ativo Imobilizado Baixado

VaRIaçãO NOS atIVOS  E PaSSIVOS

(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS EM 

 Recursos Vinculados a Projetos

 contas a Receber

 Estoques

 Demais Ativos circulantes e Não circulantes

AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS EM

 Fornecedores

 Obrigações trabalhistas e tributárias

 Projeto a Executar

 Demais Passivos circulantes e Não circulantes

REDuçãO LÍQuIDa EM CaIXa E EQuIVaLENtES DE CaIXa

 caixa e Equivalentes de caixa em 1º de Janeiro

 caixa e Equivalentes de caixa em 31 de Dezembro

REDuçãO LÍQuIDa EM CaIXa E EQuIVaLENtES DE CaIXa

FLuXO DE CaIXa DE atIVIDaDES DE INVEStIMENtOS

 Aquisições de Investimentos

 Aquisições de Imobilizados e Intangível

FLuXO DE CaIXa DECORRENtE DaS atIVIDaDES DE INVEStIMENtOS
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