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Com alegria, apresentamos as informações sobre a Fundação João Paulo II em
2014. Cada número, cada dado aqui relatado, retrata o empenho, o suor de seus
colaboradores e a inegável presença da graça de Deus. É a ação do Espírito a
promover um constante movimento com inovação e mudança, levando à excelência
na missão de evangelizar.
Partilhamos vida, experiências, conquistas e muita fé expressas no sorriso de uma
criança, na criatividade do jovem, na sabedoria de um idoso. Partilhas que são
representadas nas mãos estendidas a erguer quem, caído, já não via solução, nas
mãos acolhedoras, empenhadas em espantar a dor e em mãos que se levantam
para a esperança, superando o abatimento.
As batalhas foram árduas, difíceis, mas travamos o “bom combate” e perseveramos
na fé, na construção de um mundo novo!

Pela graça de Deus, a Fundação João Paulo II está nos rumos
que Deus lhe traçou; isso é garantia de que ela atingirá as
metas que urge atingir. Até aqui nos ajudou o Senhor!

Monsenhor Jonas Abib
pRESIDEnTE DA fjpII | funDADOR E pRESIDEnTE DA
cOmunIDADE cAnçãO nOVA

A cada ano contemplamos em nossas obras
a Providência Divina em favor de um povo
necessitado. Ela nos leva a contatar com esperança a
transformação da sociedade a partir de cada pessoa
acolhida. Gratidão a todos e ação de graças a Deus!

Luzia Santiago
cOnSELHEIRA DELIbERATIVA DA fjpII | cOfunDADORA E
VIcE-pRESIDEnTE DA cOmunIDADE cAnçãO nOVA

Neste ano de 2014 posso lhes dizer que a obra Canção Nova,
com sua particularidade à Fundação João Paulo II teve suas
atividades completas e repletas de surpresas em todas as
nossas áreas. Devo afirmar que foi verdadeiramente tocado
pela profunda espiritualidade que anima esta obra, tal como
a obediência, a integridade da doação pessoal e o abandono
à providência Divina. Sendo de Deus, penso que só poderia
ser assim. Deus nos abençoe e vamos em frente.

Wellington Silva Jardim
DIRETOR ExEcuTIVO DA fjpII | cOfunDADOR E EcÔnOmO
GERAL DA cOmunIDADE cAnçãO nOVA

O ano de 2014 foi repleto de desafios para a Fundação
João Paulo II, graças a Deus dedicamos o Santuário
do Pai das Misericórdias, uma grande vitória para a
Canção Nova, e conseguimos atingir muitas pessoas,
levando até elas dignidade, fé e transformação de suas
vidas e da vida de suas famílias.

Filipe Garcez Jardim
VIcE-pRESIDEnTE E SupERInTEnDEnTE DE OpERAçÕES DA
fjpII | mEmbRO DA cOmunIDADE cAnçãO nOVA
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Toda Social

A Fundação João Paulo II (FJPII) surgiu
em 1982, com o crescimento das ações
evangelizadoras da Canção Nova através dos
Meios de Comunicação. Desde suas primeiras
reuniões, se notabilizou pela simplicidade,
pelo despojamento, vivendo da providência

Mais do que ter responsabilidade social, a
FJPII é TODA SOCIAL! Toda empenhada na
construção de um mundo novo, através de
homens e mulheres novos, renovados na sua
integralidade: corpo, mente e espírito. Saúde,
educação, cultura, assistência social e meios

divina, expressa nas doações espontâneas e
na distribuição de produtos de evangelização.
Nesta história de 32 anos, nunca se buscou o
lucro, antes, o que se recebe de graça, se partilha
nos encontros, nos programas transmitidos, no
atendimento aos necessitados.

de comunicação empenhados na formação, na
evangelização, na partilha da Palavra de Deus,
para que mais pessoas possam vivenciar seu
encontro pessoal com Jesus Cristo.

A partir de Cachoeira Paulista, SP, a Fundação vai
ao encontro dos que precisam, com prioridade a
quem se encontra em situação de vulnerabilidade
social, a fim de lhes proporcionar um resgate de
dignidade. Atua em busca de mudanças sociais,
apoiando o protagonismo da cidadania.

A Fundação João Paulo II só consegue
cumprir sua missão e realizar suas atividades
transformadoras através da participação de
diversos parceiros, Missionários e voluntários.
Ela só existe graças a todos que acreditam e que
investem nessa obra de amor.
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REDE DE DESEnVOLVImEnTO

SOcIAL cAnçãO nOVA

REDE DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL CANÇÃO NOVA

pALAVRA DA SupERInTEnDEnTE
A Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova
surgiu a partir de uma iniciativa da Fundação
João Paulo II com o objetivo de promover para
a população de Cachoeira Paulista-SP ações
concretas de formação humana, incentivando a
participação e a cidadania, o desenvolvimento
do protagonismo e da autonomia.
Todas as ações da Rede são interligadas em três
áreas de atuação (saúde, educação e assistência

social) e têm o compromisso de constantemente
crescer na qualidade dos serviços e na forma de
atendimento.
Dia após dia, parceiros, usuários, colaboradores,
missionários e voluntários, guiados pelo mesmo
ideal, empenham-se nesta linda aventura de
acreditar na transformação do homem, da sociedade e do mundo.

Fernanda Nolasco
SupERInTEnDEnTE DA REDE DE DESEnVOLVImEnTO SOcIAL cAnçãO nOVA
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ASSISTÊncIA

SOcIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊncIA SOcIAL

A partir do amor e respeito, buscamos contribuir para uma nova sociedade

A Fundação João Paulo II desenvolve, por meio
de quatro Unidades de Atendimento na área
da Assistência Social, oficinas socioeducativas,
oficinas de iniciação profissional, cursos profissionalizantes e formação humana para crianças,
adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas
em situação de rua, visando auxiliar na construção de uma nova sociedade. Com essa atuação,
reafirma sua missão de “formar homens novos
para um mundo novo”.
Os serviços oferecidos nesta área seguem as
orientações disponíveis na Resolução 109 do
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
que tipifica os Serviços Socioassistenciais disponíveis no Brasil.

Desta forma, os atendimentos oferecidos são de
Proteção Básica e Especial.
As atividades desenvolvidas no PROGEN (Projeto
Geração Nova), CAC (Centro de Atendimento
Comunitário) e a Cia. de Artes correspondem ao
nível de Proteção Social Básica, pois são serviços
de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.
Na Proteção Especial de Média Complexidade,
encontram-se os serviços oferecidos pela Casa do
Bom Samaritano, pois oferece serviços específicos para as famílias e pessoa em situação de rua.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

pROGEn - pROjETO GERAçãO nOVA

Inovando para promover mudança social
O PROGEN promove o desenvolvimento profissional, educacional, social e o fortalecimento de
vínculos familiares, bem como a socialização e a
convivência comunitária.
A proposta de trabalho de 2014 foi pautada no
fortalecimento do vínculo com a comunidade,
com os moradores do bairro São João e bairros
vizinhos. Ressaltamos o empenho para atender as necessidades da comunidade, buscando

promover momentos de formação e capacitação,
além de atendimento social, espiritual e plantão
psicológico.
Entre as novidades oferecidas pelo PROGEN,
estão: ginástica, futsal, artesanato, Teen Star,
inglês e as oficinas de violão, artesanato e de
artes para crianças.
Em 2014, o PROGEN proporcionou mudança na
vida de muitas pessoas com os seguintes cursos:

cuRSOS
AuxILIAR DE EVEnTOS

Desenvolve competências na área de marketing e
recursos humanos de empresas visando à satisfação
do cliente, em parceria com o SENAI.

18 PESSOAS PARTICIPARAM

OfIcInA DE AuTO-mAQuIAGEm

Oferece conhecimento sobre aplicação da sua própria
maquiagem para diversas ocasiões, destacando sua
beleza natural.

09 PESSOAS PARTICIPARAM

OfIcInA DE RáDIO

Estimula a criatividade dos participantes na redação, comunicação, criação de vinhetas e efeitos
especiais.

20 PESSOAS PARTICIPARAM

cuRSO DE cOSTuRA E mODA

Implantado em parceria com o SESI, oferece oportunidade de aprendizado para geração de renda.

31 PESSOAS PARTICIPARAM
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OfIcInA DE DAnçA

A arte, com criatividade, respeita a dignidade da pessoa e os valores cristãos na promoção das capacidades humanas e sociais.

06 PESSOAS PARTICIPARAM

OfIcInA DE mAnIcuRE E pEDIcuRE

Proporciona o desenvolvimento de habilidades para
essa profissão que tanto ajuda no sustento da família.

27 PESSOAS PARTICIPARAM

ASSISTÊNCIA SOCIAL

cuRSO DE REcEpcIOnISTA (pcfp)

Habilidades básicas de gestão de competências para
atender ao telefone, recepcionar e transmitir informações dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo
mercado de trabalho.

15 PESSOAS PARTICIPARAM

OfIcInA DE TÊnIS DE mESA

Desenvolve a percepção de que a agilidade necessária
é fruto da obediência às regras do esporte e do compromisso responsável.

06 PESSOAS PARTICIPARAM

cuRSO DE ASSISTEnTE ADmInISTRATIVO

(Programa Escola de Vida e Trabalho)
Qualificação profissional para apoio aos setores
administrativo, contábil, financeiro e de RH. Os alunos
que participaram deste curso foram contratados como
aprendizes na Fundação João Paulo II.

21 PESSOAS PARTICIPARAM

cuRSO DE AuxILIAR DE ELETRIcISTA

(Programa Comunitário de Formação Profissional PCFP)
Desenvolve competências para apoio na execução de
instalações elétricas residenciais, públicas, comerciais e industriais de acordo com as normas técnicas,
ambientais e de segurança.

23 PESSOAS PARTICIPARAM

cuRSO DE OpERADOR DE TELEmARKETInG
(pcfp)

Desenvolve competências para apoio nas rotinas de
vendas ou serviços, por telefone, de acordo com as
normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho.

cuRSO DE InfORmáTIcA

(báSIcA, KIDS, mOnTAGEm, mAnuTEnçãO DE
cOmpuTADORES E WEb 2.0)

Visa socializar a tecnologia, trabalhando com os
conhecimentos básicos da informática e proporcionando a autonomia de cada educando na utilização
do computador em suas funções. Além disso, oferece
aprendizado de conceitos importantes de ferramentas da web e mídias sociais, estimulando o uso ético,
criativo e responsável das novas tecnologias.

166 PESSOAS PARTICIPARAM

OfIcInA DE LIbRAS

(LÍnGuA bRASILEIRA DE SInAIS) nÍVEL 1 E 2

Aprendizado da Língua Brasileira de Sinais, incentivando o conhecimento e a cultura da língua dos surdos, visando maior interação entre surdos e ouvintes.

18 PESSOAS PARTICIPARAM

21 PESSOAS PARTICIPARAM
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

pROjETO DE VIDA

Orienta e prepara a pessoa para conduzir a própria
vida, por meio de escolhas pessoais e profissionais,
considerando seus valores morais, éticos e religiosos.

213 PESSOAS PARTICIPARAM

fuTSAL

Proporciona conhecimento técnico, tático e das regras
da modalidade esportiva em espaço atrativo, visando
à educação e o estimular à cidadania por meio da
prática esportiva.

60 PESSOAS PARTICIPARAM

TEEn STAR

Objetiva orientar de forma ética e moral o desenvolvimento da afetividade e da sexualidade.

86 PESSOAS PARTICIPARAM

GInáSTIcA

A utilização de atividades aeróbicas e anaeróbicas na
melhora da qualidade de vida e da capacidade funcional do indivíduo.

39 PESSOAS PARTICIPARAM

ARTESAnATO

Oferece técnicas variadas de produção manual para
geração de renda, com espaço para a troca de experiências e fortalecimento de vínculos afetivos.

19 PESSOAS PARTICIPARAM

ATEnDImEnTO pSIcOSSOcIAL

Auxilia no desenvolvimento do indivíduo em sua vida
social e psicológica.

137 ATENDIMENTOS REALIZADOS

OfIcInA DE ARTES pARA cRIAnçAS

Oferece um espaço atrativo e contexto recreativo,
educando e estimulando a criatividade e a coordenação motora.

16 PESSOAS PARTICIPARAM

VISITAS DOmIcILIARES

Busca maior aproximação da realidade dos usuários,
para potencializar o conhecimento da dinâmica familiar em seu cotidiano.

83 VISITAS REALIZADAS

EVEnTOS E pRIncIpAIS AçÕES DO pROGEn Em 2014
GRupO cOmpARTILHE

13 pessoas participaram

WORKSHOp DE DEcOupAGE Em
cAIxA DE mDf
12 pessoas participaram

fEIRA InTERDIScIpLInAR “nInGuÉm
É bOm SOZInHO”
2ª EDIçãO
160 pessoas participaram

AnIVERSáRIO DE 10 AnOS DO
pROGEn

101 pessoas participaram

fESTA juLInA/ EncERRAmEnTO
DAS ATIVIDADES DO 1° SEmESTRE
216 pessoas participaram

WORKSHOp DE cOSTuRA E mODA
21 pessoas participaram

ROmARIA SALESIAnA

21 pessoas participaram

fESTA DA fAmÍLIA

93 pessoas participaram

cOmEmORAçãO DO DIA DAS
cRIAnçAS

53 pessoas participaram
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SEmAnA DAS pROfISSÕES

177 pessoas participaram

pROjETO bOAS EScOLHAS

04 alunos participaram

fESTA DE EncERRAmEnTO DO
2º SEmESTRE

230 pessoas participaram

nOITE DE LAZER E LOuVOR pARA AS
cRIAnçAS
(nOITE DO pIjAmA)
29 crianças participaram

ASSISTÊNCIA SOCIAL

2014 cOnQuISTAS DO pROGEn

No ano de 2014, teve início a aplicação do Programa Teen Star, direcionado para crianças com
idade entre 07 e 11 anos. O principal objetivo do
programa é orientar de forma ética e moral o
desenvolvimento da afetividade e sexualidade.

O ano iniciou com novidades no projeto como:
ginástica, futsal, artesanato e Teen Star. Já no
segundo semestre as novidades foram: oficinas
de violão, artesanato (pano de prato e oficina de
artes para crianças) e inglês.

2015 pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015
Fiel aos seus objetivos, o projeto tem boas perspectivas para o ano de 2015, com a proposta de
implantar formato de atendimento integral para crianças, adequando a grade de atividades de forma
que elas permaneçam no projeto no contra turno escolar sem interferir no rendimento escolar.
Nossos principais desafios são a implantação do atendimento integral e a consolidação do trabalho
com as famílias através de grupos.

DEpOImEnTOS

Pessoas que vivenciaram mudanças e inovações em nosso trabalho.
“mE SInTO fELIZ pOR TER fEITO
O cuRSO. umA DIcA: nãO
DESISTA DE SEuS SOnHOS”.
Cristiane Souza (39 anos)
Aluna de Informática

“O cOnHEcImEnTO E
ExpERIÊncIAS QuE ADQuIRI AQuI,
LEVAREI pARA TODA A VIDA”.
Paulo Augusto Pires Faustino
(17 anos)
Aluno de Informática

ASSISTÊNCIA SOCIAL

cASA DO bOm SAmARITAnO

Um passo para uma mudança de vida
A Casa do Bom Samaritano oferece atendimento à pessoas em situação de rua, promovendo
a restauração integral da pessoa humana, nos
aspectos biológico, psicológico, sociológico e
espiritual. Assim, exerce sua função de combate
à exclusão social e contribui na construção de
uma nova vida. Essas pessoas procuram a Casa
do Bom Samaritano para receber alimentação,
cuidados básicos de higiene pessoal, orientações, informações sobre direitos do cidadão e
atendimento espiritual, que é o diferencial do
nosso trabalho.
Outro serviço oferecido é o atendimento aos
moradores do município de Cachoeira PaulistaSP, que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social, contribuindo para o fortalecimento
dos laços familiares e acesso aos órgãos de

garantia de direitos. Essas pessoas, a grande
maioria mulheres chefes de família, procuram
a Casa em busca de mudança em suas vidas,
melhoria da autoestima e dos relacionamentos
interpessoais.
O ano de 2014 foi marcado por algumas melhorias na continuidade do trabalho da Casa do
Bom Samaritano, como investimentos na infraestrutura, novos voluntários e um novo curso,
que rendeu belíssimas peças em taboa (planta
aquática). Além disso, houve a substituição de
vários equipamentos, como computadores,
televisores, sistema de iluminação por um mais
econômico, móveis e eletrodomésticos, proporcionando mais organização, limpeza, melhor
armazenamento dos alimentos, atendimento
mais ágil e economia.

cOnfIRA OS TRAbALHOS REALIZADOS
nA cASA DO bOm SAmARITAnO, Em 2014:
VISITA DOmIcILIAR

Favorece a aproximação da assistente social junto
às famílias em situação de vulnerabilidade, pois a
dinâmica familiar é permeada por conflitos, devido às
condições socioeconômicas frágeis, emocionais ou de
envolvimento com a dependência química.

152 VISITAS REALIZADAS

OfIcInA DE cOSTuRA E mODA

Tem caráter de iniciação profissional, promovendo
meios de geração de renda, e por consequência sua
independência financeira, contribuindo para a mudança de vida de cada pessoa.

30 PESSOAS PARTICIPARAM
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DOAçãO DE cESTA báSIcA

Atende a famílias que apresentam renda per capita
baixa ou estejam passando por problemas financeiros.
O Serviço Social faz a inserção na listagem mensal de
repasse do benefício da cesta básica, por período de
três meses, com acompanhamento e reavaliação da
condição de vulnerabilidade.

127 CESTAS BÁSICAS DOADAS

GRupO pARTILHAnDO A VIDA

Acolhe toda manhã pessoas em situação de rua e
oferece diversos serviços da Casa, ajudando-as com
escuta e partilha de vida.

370 PESSOAS PARTICIPARAM

ASSISTÊNCIA SOCIAL

GRupO DIALOGAR E VIVER

Em busca de consolidar direitos e promover a emancipação da família, nosso Serviço Social oferece este
espaço de convivência para as mulheres que estão em
situação de vulnerabilidade ou risco social. Neste ano,
diversos temas foram desenvolvidos, atendendo às necessidades e sugestões das participantes, como: saúde
da mulher, autoestima, direitos humanos e sociais.
Diante da diversidade dos membros que compõem
o Grupo e da demanda apresentada, trabalhamos a
memória e a história de vida pessoal, momento que
contribuiu de forma significativa para a efetiva troca de
experiências e autoconhecimento.

OfIcInA DE bIjuTERIA E AcESSÓRIOS

Tem por objetivo proporcionar um novo ofício e renda
para mulheres com mais de 18 anos.

27 PESSOAS PARTICIPARAM

OfIcInA DE bORDADO Em fITAS

Proporciona às alunas o aprendizado, retorno financeiro rápido e, consequentemente, contribui para
mudanças na vida pessoal, familiar e financeira.

26 PESSOAS PARTICIPARAM

55 PESSOAS PARTICIPARAM

2014

Além desses serviços, diariamente a Casa do Bom Samaritano conta
com outros atendimentos. Confira os números de 2014:

bAnHO

ALmOçO

3161 serviços oferecidos

5.033 refeições servidas

cORTE DE cAbELO

DOAçãO DE ROupAS,
cALçADOS E AcESSÓRIOS

295 serviços oferecidos

cAfÉ DA mAnHã E LAncHE
DA TARDE

10.086 serviços oferecidos

3.240 peças doadas

KIT HIGIEnE

3.149 doações
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVEnTOS E pRIncIpAIS AçÕES
DA cASA DO bOm SAmARITAnO Em 2014
Além de seus atendimentos, a Casa do Bom Samaritano realizou atividades e comemorações que
contaram com a participação da equipe e das pessoas que são atendidas pela unidade. Confira o que
aconteceu ao longo de 2014 na Casa.

mAnHã DE bELEZA DA
muLHER

RETIRO pARA AS fAmÍLIAS

WORKSHOp DE fELTRO

cELEbRAnDO A páScOA

ATIVIDADE: pEnSAnDO O
bRASIL

22 pessoas participaram

20 mulheres participaram

44 mulheres participaram

cuRSO DE ARTESAnATO
Em TAbOA

14 mulheres participaram

12 pessoas participaram

30 pessoas participaram

DIAS DAS mãES

26 mães participaram

pALESTRA mOTIVAcIOnAL
“AuTOESTImA fEmInInA”

pROjETO DIA D

mAnHã DA muLHER

A bELEZA DE SER muLHER

pALESTRA SObRE
DEpEnDÊncIA QuÍmIcA

ATIVIDADE: ORçAmEnTO
fAmILIAR

21 mulheres participaram

49 mulheres participaram

12 pessoas participaram

pALESTRA SObRE SAÚDE DA
muLHER
10 mulheres participaram

WORKSHOpS DE cHOcOLATE
13 mulheres participaram
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41 pessoas participaram

34 mulheres participaram

27 pessoas participaram

fESTA junInA –
EncERRAmEnTO DAS
ATIVIDADES DO 1º SEmESTRE
61 pessoas participaram

pALESTRA SAÚDE DA muLHER
E fAmÍLIA
19 mulheres participaram

AnIVERSáRIO DE 12 AnOS DA
cASA DO bOm SAmARITAnO
E VISITA DO bISpO DIOcESAnO
DE LOREnA-Sp, DOm jOãO
InácIO mÜLLER.
76 pessoas participaram

pALESTRA “A ImpORTÂncIA DA
fAmÍLIA E SEuS VALORES”
15 pessoas participaram

EncERRAmEnTO DAS
ATIVIDADES

38 alunas participaram

ASSISTÊNCIA SOCIAL

2014 cOnQuISTAS DA cASA DO bOm SAmARITAnO

Neste ano, nossa equipe de voluntários muito contribuiu para que realizássemos novas ações sociais
em prol da população de Cachoeira Paulista.
Melhoria no relacionamento, diálogo e compreensão com o Departamento de Segurança da FJPII,
nossos parceiros nesse trabalho.
Parceria com os alunos da Faculdade Canção Nova, que muito contribuiu com as atividades realizadas em nosso projeto, de forma muito dinâmica, com distribuição de brindes e cestas básicas.
Estágio da Psicologia, que contribuiu de forma direta no crescimento do grupo Dialogar e Viver realizado com as mulheres atendidas no projeto, aumentando o interesse das participantes e o envolvimento nas atividades realizadas na Casa.
Construção da Tipificação Social referente ao projeto Casa do Bom Samaritano de forma específica de acordo com a Tipificação Nacional da Assistência Social, nos dando maior conhecimento da
linguagem institucional do projeto.
Substituição de um computador, que contribuiu para a melhoria e agilidade nos atendimentos.
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2015 pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015

Para o ano de 2015 pretendemos manter a qualidade dos serviços oferecidos à população de
Cachoeira Paulista e para as pessoas em situação de rua que vêm até à Casa. Continuaremos
investindo na qualidade dos serviços ofertados,
na atenção aos usuários, na forma humanizada e
digna dos atendimentos e acolhimentos, na oferta
do especializado, visando a restauração completa
da pessoa humana em sua dignidade.
Pretendemos maior aproximação com os projetos socioassistenciais do Poder Público (CREAS, CRAS, SMAS, SUS), no município, a fim de
concretizar os passos dados nos anos anteriores,
(construir um plano municipal de atendimento à
pessoas em situação de rua), fazendo que cada
cidadão atendido tenha esclarecimento de quais

são seus direitos, para ser inserido nos programas sociais.
Além disso, pretendemos dedicar mais tempo
e qualidade nos momentos de espiritualidade
carismática com os nossos usuários, visando
proporcionar uma oportunidade de crescimento
e recomeço em uma nova proposta de vida. Com
foco nas famílias, desejamos que através dos
atendimentos sociais e participação nos projetos,
possamos auxiliar na edificação de laços afetivos,
promovendo o resgate da autonomia e a emancipação dessas famílias.
Para 2015, teremos a oferta de três novas
atividades:

Curso de Artesanato em Bambu, ação que se realizará com usuários de bairros mais vulneráveis de nosso município.
Novas técnicas de Bordado em fitas em toalhas e jogos americanos, atividade ofertada
todos os meses às alunas inseridas na Casa e pessoas do município que são atendidas pelo
Serviço Social.
Oficina de Bijuterias de forma que sejam implementadas técnicas de trabalhos utilizando
materiais recicláveis, contribuindo diretamente com o meio ambiente no reaproveitamento
de materiais.
Além disso, pretendemos também oferecer novos workshops e outros trabalhos manuais
que possibilitem geração de renda e mudança de vida.
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DEpOImEnTOS

Pessoas que vivenciaram mudanças e inovações em nosso trabalho.

“SupEREI InSEGuRAnçAS, cOnVIVI
cOm pESSOAS mARAVILHOSAS E
cOnHEcI O TRAbALHO DA cASA”.
“OS mOmEnTOS pARA muLHERES
mE REAnImOu E AumEnTOu
mInHA AuTO-ESTImA”.

Vanessa P. Simões Matos
35 anos

Maria Aparecida Bastos
73anos
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cAc - cEnTRO DE ATEnDImEnTO cOmunITáRIO

Inovação é o primeiro passo para as mudanças necessárias na
vida pessoal e comunitária.
O CAC oferece diariamente atividades que envolvem todos os aspectos da pessoa: físico, intelectual, espiritual, social, recreativo, cultural, educacional
e esportivo.
O Centro de Atendimento Comunitário atende
desde crianças a partir de 6 anos até pessoas idosas, com o objetivo de melhorar sua qualidade de
vida e resgatar sua autoestima, por meio de ações
diversificadas que estimulam à prática regular de
atividades físicas. Além disso, promove a cidadania com as oficinas de inclusão digital, artesanato,
música, culinária e dança, sempre com foco na
formação integral da pessoa, possibilitando a
participação da família, para fortalecer os vínculos
afetivos e sociais.
Em 2014, algumas melhorias confirmaram que é

necessário trabalhar valores na sociedade. Exemplo disso é o sucesso do “Teen Star”, um programa
que orienta, de forma ética e moral, a afetividade e
a sexualidade de crianças e adolescentes.
Esse ano, também teve destaque a oficina de “Culinária”, que alcançou seus objetivos, dando oportunidades de crescimento profissional aos participantes. Além disso, a Oficina “Projeto de Vida” foi
outra atividade que ganhou muita evidência, com
o objetivo de promover a formação humana e espiritual dos nossos alunos, trabalhou com sucesso
e de forma plena a integralidade dos que por aqui
passaram.
Em 2014, o CAC manteve seus cursos, oficinas e
atividades, com algumas inovações:

ATEnDImEnTO E AcOmpAnHAmEnTO SOcIAL E
pEDAGÓGIcO

Acolhe e escuta os usuários do serviço, visando sua
inserção na unidade e, entre outras necessidades,
ajudando a lidar melhor com seus problemas, identificando seus recursos e limites. Encaminha casos para
outros serviços especializados do município conforme
a necessidade. Acompanha a vida escolar dos alunos
em parceria com as escolas do município.

425 ATENDIMENTOS REALIZADOS

ATIVIDADES fÍSIcAS:
GInáSTIcA LOcALIZADA E fuTSAL

Visam melhorar a qualidade de vida das pessoas e
proporcionar a melhoria da capacidade funcional,
estimulando o trabalho em equipe e a socialização. O
CAC disponibiliza espaço e profissionais capacitados
para a orientação dessas atividades, promovendo
interação entre participantes e educadores.

135 PESSOAS PARTICIPARAM
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cuLInáRIA

Além da oportunidade de crescimento aos alunos,
estimula suas capacidades de empreender e ajudar na
economia e na renda familiar.

20 PESSOAS PARTICIPARAM

ASSISTÊNCIA SOCIAL

fISIOTERApIA pREVEnTIVA

A partir do conceito da prevenção, desenvolvemos
atividades em grupo por meio de exercícios terapêuticos como alongamento e fortalecimento muscular,
bem como orientações sobre cuidados com a postura
nas diversas funções de trabalho.

25 PESSOAS PARTICIPARAM

InfORmáTIcA (báSIcA, AVAnçADA, KIDS, TERcEIRA IDADE, mOnTAGEm E mAnuTEnçãO DE
cOmpuTADORES)

Visa socializar a tecnologia, trabalhando com os
conhecimentos básicos da informática e proporcionando a autonomia de cada educando na utilização
do computador em suas funções. Além disso, oferece
aprendizado de conceitos importantes de ferramentas da web e mídias sociais, estimulando o uso ético,
criativo e responsável das novas tecnologias.

100 PESSOAS PARTICIPARAM

OfIcInA DE ARTESAnATO

Promove o aprendizado de técnicas artesanais para
adultos, estimulando a criatividade e as habilidades
para reaproveitamento de materiais na geração de
renda. A novidade deste ano foi o início da Oficina de
Artesanato para Adolescentes, que despertou grande
interesse e excelente aproveitamento dos participantes, além do convívio social.

75 PESSOAS PARTICIPARAM

OfIcInA DE cuIDADOR DE IDOSOS

Tem por objetivo formar e capacitar cidadãos para os
devidos cuidados com as pessoas idosas, em vista
da nova realidade de crescimento dessa parcela da
população no Brasil. Esse curso gera oportunidades
profissionais além de contribuir com aqueles que
acompanham familiares que se encontram nessa fase
da vida.

lhorar a autoestima e a integração dos participantes,
que aprendem por meio da prática musical, despertando novos talentos e vocações artísticas. É a única
oficina que funciona em período anual, visando a
melhor aprendizagem dos alunos.

100 PESSOAS PARTICIPARAM

pROjETO DE VIDA

Visa estabelecer vínculos entre o projeto social e as
pessoas assistidas, por meio de atividades formativas
e cooperativas, com foco na sua formação integral,
nos aspectos humano e espiritual. Educadores e
missionárias cuidam das atividades de diálogo,
vídeos, dinâmicas e estímulos diversos, buscando ser
presença e confiança para alunos de todas as oficinas
que passam por este projeto.

TODOS OS ALUNOS PARTICIPARAM

TEEn STAR

Aplicado para crianças de 8 e 9 anos, proporciona
orientação e formação sobre afetividade e sexualidade, de forma ética, moral e preventiva.

14 PESSOAS PARTICIPARAM

13 PESSOAS PARTICIPARAM

OfIcInAS DE mÚSIcA (VIOLãO, pERcuSSãO,
cAnTO, muSIcALIZAçãO InfAnTIL)

Com atividades coletivas e individuais, estimula a
concentração, sensibilidade e audição, visando me-
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EVEnTOS E pRIncIpAIS AçÕES DO cAc Em 2014
Nesse ano, o CAC foi além de suas atividades comuns ao promover eventos, como workshop, e ofereceu momentos especiais de festa e alegria, incentivando a convivência e a troca de experiências.

cOLÔnIA DE fÉRIAS
50 pessoas participaram

WORKSHOp DE OVO DE páScOA
25 pessoas participaram

AnIVERSáRIO DO cAc
100 pessoas participaram

fORmAçãO pARA pAIS E
RESpOnSáVEIS
40 pessoas participaram

fEIRA InTERDIScIpLInAR
“nInGuÉm É bOm SOZInHO”
300 pessoas participaram

ROmARIA SALESIAnA
15 pessoas participaram

TARDE DE LOuVOR
40 pessoas participaram

fESTA DAS cRIAnçAS
150 pessoas participaram

RETIRO pARA ADOLEScEnTES
40 pessoas participaram

fESTA DE EncERRAmEnTO DO
SEGunDO SEmESTRE
120 pessoas participaram

SAnTA mISSA TODOS OS DOmInGOS

EncERRAmEnTO DAS
ATIVIDADES DO pRImEIRO
SEmESTRE E fESTA junInA
150 pessoas participaram

2014 cOnQuISTAS DO cAc
A efetivação da Oficina de Culinária foi o marco
significativo do ano de 2014 para o CAC. Os participantes desta oficina relatam que além da grande
economia doméstica, pois eles confeccionam os
alimentos em casa, também aumentaram a renda
da família vendendo o que produzem.
O resultado positivo das Oficinas de Artesanato para Adolescentes e Dança para Crianças foi
também uma grande conquista, pois ambos os
alunos corresponderam de forma muito significativa, demonstrando grande interesse pela
aprendizagem.
Outra grande conquista que alcançamos foi o funcionamento da unidade no período da noite em
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dois dias da semana. Com esta abertura aumentamos as disponibilidades para atendimento ao
público vindo ao encontro do anseio – manifestado há algum tempo – de grande parte da população do bairro.
O retorno apresentado pelos alunos da aplicação
do Projeto de Vida foi também bastante significativo. Saber que estamos alcançando a formação humana em sua totalidade é o que nos dá a
certeza de que a nossa missão acontece; estamos
formando homens e mulheres novos para um
mundo novo.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

2015 pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015
Oferecer para crianças de 07 a 10 anos a possibilidade de Turma Integral com permanência no CAC em contra turno da escola dando-lhes a oportunidade de participarem das
diversas oficinas existentes na unidade.
Oferecer Oficina de artesanato para crianças.
Implantação do Teen Star para diversificar as faixas etárias.
Implantação do Projeto de Vida como oficina para crianças e adolescentes, visando o
desenvolvimento humano dos educandos, trabalhando valores como ética, moral, respeito,
saúde e espiritualidade.
Implantação de grupos de diálogo para adultos e idosos estimulando o convívio, a socialização e principalmente um espaço de escuta e partilha.

DEpOImEnTOS

Pessoas que vivenciaram mudanças e inovações em nosso trabalho.

“O cAc É um LuGAR LEGAL OnDE Eu
mE DIVIRTO E ApREnDO cOISAS nOVAS”.
Mariana C. da Motta Bastos, 10 anos
Oficina de Violão e Dança

“SÓ mE TROuxE bEnEfÍcIOS QuE
AjuDARAm A SupERAR DIfIcuLDADES
QuE mE bLOQuEAVAm”.
Benedita Lizete Mota, 58 anos
Curso de Cuidador de Idosos e
Oficina de Ginástica
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cIA DE ARTES

Arte, dança e música provocando mudança de vida

A Cia de Artes desenvolve atividades culturais e
contribui para o crescimento de uma nova visão
da sociedade, oferecendo ensino técnico em áreas
artísticas. O projeto utiliza a arte e a cultura como
meios de provocar mudanças sociais, buscando
mais que a excelência profissional, o desenvolvimento de capacidades motoras, sociais, emocionais e espirituais possíveis, em vista da formação
integral do ser humano.
As atividades culturais integram toda a família,
proporcionando acesso à cultura nos espetáculos
e contextos sociais apresentados. Por acreditar
ser fundamental o envolvimento familiar na formação, visitas domiciliares, quando necessárias,
são realizadas pelos profissionais da Cia.
Cada oficina proporciona aos alunos experiências
técnicas, humanas e sociais, contribuindo para a
disciplina, dedicação, valorização do ser humano,
o respeito e o trabalho em equipe.
Esta formação integral inclui a realização de retiros e momentos de oração, não só para os alunos,
como também para seus familiares, bem como
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a realização de atividades educativas na área da
sexualidade e afetividade das crianças e adolescentes.
Em 2014, a Cia de Artes continuou inovando
para oferecer um trabalho ainda melhor às novas
turmas, com oportunidades para mais crianças e
adolescentes. A participação voluntária de duas
missionárias como professoras ajudou a ampliar
o Projeto, com melhor organização dos horários e
a criação de novas vagas.
O Projeto passou por uma reestruturação, adotando critérios e procedimentos internos semelhantes aos da Rede, possibilitando uma maior
proximidade. A nova equipe de trabalho, conta
com uma missionária, uma assistente social e
uma assistente administrativa junto aos professores. Com a criação de 7 novas turmas, sendo 3
de Ballet Clássico, 3 de Jazz e 1 de Hip Hop.
No ano de 2014, a Cia de Artes continua oferendo suas atividades com qualidade e beleza.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

AuLA DE jAZZ
PARA 209 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DE 3 A 17 ANOS

AuLA DE HIp HOp
PARA 24 MENINOS DE 6 A 15 ANOS

AuLA DE bALÉ cLáSSIcO

No início das aulas, cada turma teve a oportunidade de ter uma aula inaugural, desenvolvendo
atividades diversas como jogos, teatros, “contação” de histórias.

PARA 61 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE
2 A 12 ANOS

2014 cOnQuISTAS DA cIA DE ARTES
Foi adotado um novo procedimento de inserção no projeto, no qual todos os nossos atendidos,
antes do ingresso no Projeto passam por avaliação socioeconômica com a assistente social. Isso
possibilitou maior organização, e clareza no processo de admissão.
O prédio passou por reforma para conserto de infiltrações e troca do assoalho, que estava danificado. Além disso, houve também manutenção da pintura do prédio, para melhor atendermos nossos
educandos.
Foram criadas 98 novas vagas, totalizando 294 participantes.

2015 pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015
Ampliar as oficinas artísticas oferecendo maior número de vagas.
Oferecer oficinas socioeducativas.
Desenvolver atividades que promovam o maior envolvimento das famílias com o Projeto.
Ampliar as ações de evangelização direta como retiros e missas.
Dar visibilidade ao projeto de cunho social.
Conseguir adequação de novos espaços no prédio para melhor atender.
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“pOR VEZES SEnTImOS QuE AQuILO QuE fAZEmOS É umA GOTA DE áGuA
nO mAR. mAS O mAR SERIA mEnOR SE LHE fALTASSE umA GOTA.”
Madre Tereza de Calcutá

É possível fazer a diferença! É possível transformar o que vivemos ainda que a minha parte seja uma
“única gota”. Assim é o nosso trabalho, formado gota a gota, para fazer este mundo melhor.
O amor é capaz de transformar os ambientes; uma pessoa que tem uma atitude de amor, contagia.
No Posto Médico Padre Pio, nós oferecemos um “peixinho” e um “pãozinho” nas mãos de Deus por
meio do atendimento com carinho, amor e dedicação. E Deus completa a obra agindo na enfermidade, nos corações e nas famílias.
Não é só graças ao trabalho de um médico mas também de quem recepciona, de quem limpa, do
enfermeiro, do técnico, da farmacêutica, do dentista, dos auxiliares, da fisioterapeuta, da terapeuta
ocupacional, da assistente social, da psicóloga, da nutricionista, das pessoas do laboratório, analista
financeiro, dos monitores do método de ovulação Billings, dos padres que atendem aqui ou que são
procurados para ministrarem os Sacramentos, dos colaboradores, missionários, voluntários e de
quem doa medicamentos, trabalho, ou dinheiro.
Nesse ano de 2014, iniciamos uma reforma que, com o trabalho do engenheiro, mestre de obras,
pedreiro, eletricista, ajudante de pedreiro, Deus vem transformando em vida e vida em abundância.
Contemplar o mistério do Senhor, que por instantes passa por nossas mãos é uma honra, uma alegria,
uma gratidão. Digo isto, quando penso em cada pessoa que no Posto Médico foi atendida e teve nova
oportunidade na vida de ser melhor, de perdoar, de fazer o bem, porque foi amada em primeiro lugar
por Deus e depois por nós; foi cuidada em suas enfermidades do corpo, da alma e do espírito.

Márcia Mayumi Fujisawa
GEREnTE ADmInISTRATIVA DO pOSTO mÉDIcO pADRE pIO
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pOSTO mÉDIcO pADRE pIO

Formado gota a gota, para fazer este mundo melhor
O Posto Médico Padre Pio, fiel ao seu objetivo de prestar serviços de saúde à população de Cachoeira
Paulista e Região, além do atendimento especial aos peregrinos que visitam a Canção Nova, registrou
números expressivos em 2014.

áREA mÉDIcA

Nesse ano adquirimos novos equipamentos para o
Posto Médico por meio de convênio com o Ministério da Saúde, como um ventilador mecânico e um
aparelho de ultrassonografia, entre outros. Iniciamos a
reforma da estrutura física do Posto, incluindo a nova
sala de emergência.
Promovemos o Encontro de Profissionais da Saúde
em agosto, com o tema “Postura Cristã no Atendimento ao Enfermo”.

10.038 consultas

EnfERmAGEm

Em 2014, tivemos um curso de curativo, que proporcionou melhoria no atendimento aos pacientes e recebemos equipamentos novos de convênio do Ministério da
Saúde.
O curso de curativo foi desenvolvido em duas etapas,
sendo a primeira com conteúdo teórico, na sala de
treinamento do Posto Médico, e a segunda no ambulatório de Lesão de Pele da Fatea- Faculdades Integradas
Teresa D’Ávila em Lorena-SP.
Além disso, tivemos a educação continuada, na sala
de treinamento, de acordo com o calendário de ativi-
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dades.
As reuniões esporádicas com a equipe, proporcionaram momentos positivos de esclarecimento e
motivação da equipe para melhorar ainda mais a
qualidade do nosso trabalho.
O setor de enfermagem continua trabalhando com os
seguintes projetos:
Atendimento de Lesão de Pele junto com a Fisioterapia
Amamentação junto com o Famílias Novas
Grupo Nova Mamãe, para os munícipes de Cachoeira Paulista, junto com o Famílias Novas.

32.237 procedimentos, sendo 12.287
pessoas atendidas pelas áreas médica e de
enfermagem

ODOnTOLOGIA
Prestação de serviços odontológicos emergenciais e
ambulatoriais promovendo, além do alívio da dor, avaliações e orientações gerais para tratamento adequado.
Nesse ano, registramos os seguintes eventos e ações:
Participação dos nossos dentistas no CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo),
a fim de ampliar seus conhecimentos técnicos e
melhorar o atendimento;
Captação de voluntários para somarem à nossa
equipe. Conquistamos 3 novas parcerias (Drª Fabiane – Cachoeira Paulista, Drª Neliane – Guaratinguetá e Drº Fábio – Roseira). Além da chegada de mais
uma missionária ao núcleo de dentistas (Andrea
Penteado);
Manutenção da rotina de atendimentos do PA e
Ambulatório – aquisição de materiais e medicamentos;
Trabalhamos de acordo com as normas estabele-

SAÚDE

cidas pela Vigilância Sanitária e órgãos competentes
no que diz respeito a biossegurança, a partir da reorganização de algumas salas e estoque de material. A
colaboradora Pabila Cristina (Auxiliar de Consultório
Dentário) passou a integrar a CIPA;
Desenvolvimento de atividades de educação bucal
em espaços externos (escolas, centros comunitários). Trabalho realizado junto ao curso de cuidadores do CAC- Centro de Atendimento Comunitário.

3.233 pessoas atendidas com 8.022
procedimentos

para atividades psicomotoras. A sala ao lado de 34,30
m2 subdivididas com 5 boxes individuais, onde estão
distribuídos 3 macas comum, 1 maca de RPG elétrica
completa (calcio/banquetas), 3 aparelhos TENS/FES,
3 US, 3 laser, 6 infravermelhos. 1 boxe é utilizado para
sala de avaliação, contendo equipamentos e materiais de escritório. O espaço também conta com um
banheiro de 4,00 m2 e uma área de circulação de 4,25
m2 onde se localizam 2 arquivos , 1 armário, 1 frigobar
para armazenamento de gelo.
A terapia ocupacional utiliza uma sala com 1 tablado,
2 mesas, 2 cadeiras, 1 telefone, 1 armário, faixas elásticas, bastões e brinquedos para atividades específicas
de pacientes pediátricos.
O setor de fisioterapia e terapia ocupacional conta
com 6 profissionais sendo: 2 fisioterapeutas colaboradoras; 1 terapeuta ocupacional; 3 fisioterapeutas
voluntárias.
Nesse ano, tivemos um aumento do número de
voluntários com especificidades como osteopata e
fisioterapia dermato funcional (drenagem linfática).

Fisioterapia: 3.290 atendimentos
Terapia Ocupacional: 353 atendimentos

fISIOTERApIA E TERApIA OcupAcIOnAL
A fisioterapia tem o objetivo específico de levar à
recuperação funcional os pacientes com desordens
traumatológicas, ortopédicas, neurológicas, respiratórias e cardiovasculares.
Já a terapia ocupacional tem por objetivo tratar
pacientes com alguma desordem cognitiva, afetiva,
perceptiva e psicomotora, provenientes de distúrbios
genéticos, traumáticos ou adquiridas.
Para os atendimentos fisioterápicos, contamos com
um salão climatizado de 35,70m2, 1 tablado, 1 espaldar, 2 esteiras ergométricas, 2 bicicletas verticais, 1
bicicleta horizontal, faixas elásticas, bastões, caneleiras, halteres, colchonetes, 5 bolas de treinamento
funcional, 1 escada de dedo, 1 aparelho de prono e
supino, rampas de alongamento e proprioceptivas,
1 espelho horizontal na parede, bolinha de diversos
tamanhos para recuperação manual, 3 bolas pequenas para atividades cinesioterápicas e brinquedos

cEnTRO DE fORmAçãO fAmÍLIAS nOVAS
Formação permanente para famílias sobre métodos
de Regulação Natural da Fertilidade, redescobrindo o
significado da sexualidade humana, visando à disponibilidade fundamental à paternidade e à maternidade
responsáveis.

690 atendimentos

fARmácIA
O prédio da farmácia entrou em reforma em outubro de 2014, mas permanecemos com o serviço de
compra dos produtos hospitalares para uso interno e
doando medicamentos à população.

62.953 medicamentos doados – 2.213
pessoas atendidas
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SERVIçO SOcIAL
Nesse ano, buscamos melhorar ainda mais o atendimento social aos pacientes do Posto Médico Padre
Pio, discutindo com os demais membros da equipe,
a problemática do paciente, analisando sua situação
social e auxiliando no tratamento e acompanhamento
da situação apresentada.
Promovemos eventos, reuniões e conversas de esclarecimento em cada setor, colocando o Serviço Social
para somar com outros setores do departamento.
Melhoramos a comunicação e intervenção interdisciplinar, aumentando assim a eficácia do atendimento,
tanto para os pacientes quanto para a equipe técnica.
Prosseguimos com nosso objetivo de atingir maior
número de famílias atendidas e encaminhadas para a
rede do município.

490 atendimentos

pSIcOLOGIA
Esse ano, o setor de psicologia contou com a contribuição de três estagiários, atendendo de maneira
eficaz os nossos pacientes que aguardavam na fila
de espera. A vinda de mais uma voluntária também

ajudou a somar no quadro de profissionais, agilizando
os atendimentos.
Foi proposto para os estagiários um trabalho supervisionado e com feedback semanal sobre seus
atendimentos de forma que houvesse uma troca
entre nossa demanda e eles. Foi muito positivo para
nós e para eles, que puderam entender mais sobre a
necessidade da população atendida. Nós, enquanto
instituição, ganhamos mais credibilidade e passamos
a ser referência nas supervisões e na faculdade.

1.184 atendimentos

nuTRIçãO
Nesse ano, o setor de Nutrição adquiriu um adipômetro (instrumento utilizado para medir a taxa de gordura) , que possibilita a melhora na avaliação e ajuda no
tratamento dietoterápico.
Continuamos nossa atuação junto com a equipe de
enfermagem no acompanhamento dos pacientes que
fazem curativos.
Fizemos cursos on-line para atualização e ganhamos
novos livros de orientação.

246 atendimentos

DEpOImEnTOS

Pessoas que vivenciaram mudanças e inovações em nosso trabalho.

“TIVE um TRATAmEnTO
pRIVILEGIADO”
Plácido G. de Magalhães, 62 anos
Paciente do Ambulatório de Feridas

“A fORmA DE ATEnDImEnTO É
muITO bOA, A EQuIpE É SEmpRE
muITO ATEncIOSA!”.
Natália Souto 31 anos

Paciente do Centro de Formação Famílias Novas
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SAÚDE

2014 cOnQuISTAS DO pOSTO mÉDIcO pADRE pIO

No setor de Fisioterapia, a aquisição de equipamentos com verbas e doação. Aparelhos de
ultrassonografia, laser, infravermelho, esteiras
ergométricas, bicicleta vertical e horizontal, doação
de maca de RPG elétrica e acessórios (calcio/banquetas/espelho).
Na terapia ocupacional, criamos o grupo de culinária envolvendo crianças de 6 a 8 anos proporcionando melhora na disciplina, conceito de limites,

higiene e respeito mútuo.
Entre as conquistas desse ano, destacamos a
aquisição de um computador novo, que agilizou
bastante o processo, possibilitando às crianças
pesquisar, estudar e trabalhar mais utilizando os
jogos e outros tipos de matérias didáticos on-line.
Isso acrescentou muito no trabalho e no desenvolvimento infantil.

2015 pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015
Ampliar os atendimentos em grupo e individuais
no setor de fisioterapia e terapia ocupacional.
Mais divulgação da terapia ocupacional pelos
meios de comunicação a fim de esclarecer a importância do desenvolvimento infantil e suas etapas.
Conseguir mais voluntários e estagiários de
psicologia.
Desenvolver projetos com profissionais de outras
áreas do Posto Médico, visando a qualidade de vida
dos nossos pacientes que, devido a somatização
dos seus problemas, estão refletindo suas doenças
no emocional, no físico e no espiritual.
Após o término da reforma da estrutura física do
prédio, reorganizar o serviço com o estabelecimento e atualização de protocolos de atendimentos.
Criação de novos grupos para ampliação de

atendimentos, priorizando o trabalho multidisciplinar e interdisciplinar (grupo de discussão de casos
clínicos no setor de fisioterapia, mensalmente).
Capacitação profissional permanente para colaboradores e missionários.
Promover o levantamento de dados relacionados com o aspecto sociais, verificando a eficácia
da ação profissional, identificando e conhecendo
a realidade social, para adotarmos medidas de
intervenção.
Avaliação para uma nova proposta para o Grupo
Bem Viver.
Para o ano de 2015, existe a expectativa da abertura do prédio reformado, para melhorar o armazenamento e a distribuição dos medicamentos e
produtos hospitalares.
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InSTITuTO
cAnçãO nOVA

EDUCAÇÃO

InSTITuTO cAnçãO nOVA

A educação promovendo mudança da escola para a vida
O conceito cristão católico do desenvolvimento
integral da pessoa humana norteia nosso sistema educacional para a cultura da solidariedade
e da corresponsabilidade com o futuro, a partir
dos valores fundamentais do respeito à vida.
O Instituto Canção Nova tem compromisso

EDucAçãO InfAnTIL

Acolhe a criança, respeitando o que ela traz de sua
realidade familiar, e desenvolve seu processo de
aprendizado em ambiente criativo, com brincadeiras
educativas e estímulo ao conhecimento.

106 alunos em 2014

com a formação humana e com a evangelização,
combinando a vivência da fé cristã e o exercício
da cidadania, visando à justiça social, a ética e
o protagonismo na construção de uma humanidade nova e de um mundo novo, mais justo e
fraterno.

EnSInO funDAmEnTAL

A partir dos conhecimentos acumulados por cada
aluno, esta fase do ensino procura, de maneira flexível, estabelecer uma boa relação entre a realidade da
sala de aula e seu universo. Nosso diferencial é que os
alunos estudam também inglês, espanhol, sociologia,
filosofia e ensino religioso.

753 alunos em 2014

EnSInO mÉDIO

Além das disciplinas comuns e próprias da base,
oferecemos inglês, espanhol, sociologia, psicologia,
filosofia e ensino religioso. Nesse ano, trabalhamos
especialmente com atividades ligadas ao ENEM –
Exame Nacional do Ensino Médio, visando preparar
nossos alunos para um bom desempenho.

272 alunos em 2014

2014 | RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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EDUCAÇÃO

EVEnTOS E pRIncIpAIS AçÕES
DO InSTITuTO cAnçãO nOVA Em 2014
fEIRA DA ALImEnTAçãO
Projeto Nutrição e Solidariedade,
campanha de doação de alimentos
para instituições sociais
fESTA junInA
Projeto Cultura e Respeito, campanha

de doação de agasalho para instituições educativas
fEIRA DO SAbER
Projeto Valores, o melhor bem do
mundo

2014 cOnQuISTAS DO InSTITuTO cAnçãO nOVA Em 2014
Entre as principais conquistas de 2014, destacamos os investimentos na ampliação das salas de aula, oferecendo mais espaço e novos recursos tecnológicos objetivando a melhoria
no aprendizado. E a adequação da sala de música com os critérios de qualidade previstos
no Plano de Gestão, como a aquisição de novo mobiliário.
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2015 pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015
Reforçar as semanas de capacitação
pedagógica e formação continuada.
Escolinha de futebol e handebol para os
alunos do Fundamental I, II e Médio.
Novo Pátio reformado para promover
ambientes educativos.
Desenvolvimento das Escolas de Pais.
(Educação Infantil, Ensino Fundamental I,
Fundamental II e Médio)

Nosso principal desafio
para 2015 é integrar os
princípios da Canção Nova
com a educação e a vivência
dos colaboradores, alunos e
professores.

Criação da Associação de Pais e Mestres.

DEpOImEnTOS

Pessoas que vivenciaram mudanças e inovações em nosso trabalho.

“O InSTITuTO SIGnIfIcA fuTuRO,
pORQuE AQuI, nÓS SAIREmOS
bEm fORmADOS”.
José Vicente

“É A mELHOR EScOLA
DO munDO.”
Tessalia

Aluna do 3º ano do Ensino
Fundamental

Aluno do 3ª serie do Ensino Médio
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fAcuLDADE
cAnçãO nOVA

FACULDADE CANÇÃO NOVA

fAcuLDADE cAnçãO nOVA

Formação superior, um caminho para a mudança

O ano de 2014 foi marcado pela Publicação da
Portaria de Reconhecimento do Curso de Filosofia, Licenciatura da Faculdade Canção Nova, no
Diário Oficial da União (Portaria de Reconhecimento no. 576, publicada no DOU de 03/10/14).
Desde o início das atividades em 01 de agosto de
2011, a Faculdade Canção Nova produziu, apro-

vou e institucionalizou 28 documentos entre
regulamentos e manuais, submetidos e aprovados pelo Conselho Superior. Esses documentos
buscam reger a vida acadêmica e normatizar
demais procedimentos institucionais internos de
caráter administrativo.

2014 cOnQuISTAS DA fAcuLDADE cAnçãO nOVA
Nesse ano, registramos sensível melhoria
nos novos espaços, adequados aos
trabalhos das coordenações de cursos,
todas instaladas em sala própria, com
aparelho de ar-condicionado, e respectivas
baias independentes para cada curso.
Em cada baia há espaço apropriado para
atendimento de alunos e professores. O
horário de atendimento dos coordenadores
de cursos foi divulgado aos alunos e
professores pelos próprios coordenadores
e pelo Núcleo de Comunicação, além de
estarem à disposição, de forma clara e
visível, na entrada das salas.
Tendo em vista a melhor acessibilidade

dos alunos, professores e colaboradores,
ampliamos o espaço do novo
estacionamento, iluminado, com controle
de acesso, favorecendo a segurança e
contemplando as pessoas com deficiência
com rampas de acesso ao novo espaço.
Para comportar as novas turmas
da Faculdade no ano de 2015, foram
construídas 4 novas salas de aula com
capacidade de 50 alunos em cada uma.
As novas salas têm ventiladores, amplas
janelas, acesso a internet Wifi, data show e
carteiras apropriadas.
Também foi adquirido para a Faculdade
dois HDs externos para armazenamento e
2014 | RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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FACULDADE CANÇÃO NOVA

guarda de produtos elaborados pelos alunos
durante as gravações, sendo um para o
Curso de Jornalismo e outro para o Curso de
Rádio e TV.
Para trabalhos em edição de TV foi
adquirido um decupador com cabo coaxial e
um Monitor de TV para decupagem.
Para as disciplinas de Fotografia,
ministradas nos cursos de Jornalismo
e Rádio e TV, foram adquiridas quatro
câmeras novas Nikon com suas respectivas
bolsas contendo cartões de memória,
baterias, flashes e lentes.
A Sala de Redação do Curso de Jornalismo
ganhou duas mesas redondas com quatro
cadeiras e um computador com monitor,
teclado, mouse e estabilizador.

Em 2014, foram disponibilizados para os
alunos dos cursos de Jornalismo e Rádio e
TV um kit de equipamentos para gravações
externas para trabalhos acadêmicos e atividades práticas, composto por:
01 Câmera Sony – PMW HD
01 Leitor de cartões SONY para câmera
PMW
01 Câmera DCR 500/ DVCAM Sony
(disponível para demonstração)
01 Microfone com fio
01 Tripé

2014 EVEnTOS E pRIncIpAIS AçÕES
DA fAcuLDADE Em 2014

Em 2014, a Faculdade Canção Nova promoveu os seguintes
eventos acadêmicos:
Aulas inaugurais dos cursos de graduação:

Curso de Administração (28/04/14)
Curso de Filosofia (20/02/14)
Cursos de Jornalismo e de Rádio e TV (24/03/14)
II Simpósio Fé e Razão (31/03 a 02/04/14)
III Jornada de Comunicação (12 a 14/05/14)
II Semana de Rádio Experimental (26 a 29/05/14)
II Semana da Administração (15 a 17/09/14)
III Semana Integrada (27 a 29/10/14)
II Mostra de Fotografia (03/12/14)
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FACULDADE CANÇÃO NOVA

cApAcITAçãO DOcEnTE

Dentro do Plano de Capacitação de seus professores, a Faculdade Canção Nova promoveu as seguintes capacitações:

Formação Espiritual (30/01/14)
Curso Didática para o Ensino Superior (22/03/14)
Capacitação para o SINAES (16/08/14)

fORmATuRA DO cuRSO DE fILOSOfIA, LIcEncIATuRA

A primeira colação de grau da Faculdade Canção Nova ocorreu em 02 de agosto e a segunda no dia
13 de dezembro de 2014.

2015 pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015
Os principais desafios para o próximo ano são as demandas legais frente ao
Ministério da Educação:
Recredenciamento da Faculdade Canção Nova;
Reconhecimento dos cursos de bacharelado
(Administração, Jornalismo e Rádio e TV);

Autorização do curso de Teologia, bacharelado.
Os processos devem acontecer no primeiro
semestre de 2015.

Ainda para 2015, pretendemos implantar o sistema de gestão acadêmico
através de software apropriado. A
atualização do sistema RM para maior
facilidade de pagamento por parte
dos alunos, e melhor controle financeiro e acadêmico da IES.
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mEIO
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MEIO AMBIENTE

mEIO AmbIEnTE (T V)

Educando para a Preservação e Sustentabilidade
No ano de 2014 a questão ambiental ficou ainda
mais em destaque na Fundação João Paulo II com
a realização do 3º Simpósio Ambiental e o plantio
de 400 mudas de ipê.

com caráter educativo, visando a formação individual na questão ambiental. Desde a captação
de imagens por nossas câmeras FULLHD até a
finalização dos programas em ilhas de edição

Durante esse ano, o Programa Preservação Ambiental celebrou seus 15 anos na TV Canção Nova
e viajou para diversos lugares do Brasil, traduzindo em belas reportagens a riqueza do meio ambiente do nosso país. Nosso método de trabalho
é baseado na disseminação das informações

no sistema digital, nossa missão é evangelizar
mostrando a natureza que Deus criou.
Nosso objetivo é promover a educação ambiental, com uma mensagem de conscientização
e preservação, agregando valores às atitudes
simples do dia a dia.

2014 EVEnTOS E pRIncIpAIS AçÕES Em 2014
Simpósio Ambiental em março de 2014;
Gravação no Pantanal;
Gravação no Parque Nacional Marinho de Abrolhos;
Gravação no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães;
Gravação no Arquipélago de Fernando de Noronha;
Gravação na Chapada dos Veadeiros;
Em 2014, o Programa Preservação Ambiental foi eleito, pelo 2º ano consecutivo, um dos
cinco melhores programa da TV Brasileira na temática ambiental, pelo Instituto Internacional Socioambiental Chico Mendes.
2014 | RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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MEIO AMBIENTE

2015 pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015
Levar ao telespectador as belezas naturais do Brasil, apresentando aquilo que
existe e é preservado em todas as regiões do país, valorizando a natureza como
dom da Criação Divina, proporcionando em cada programa um encontro singular
com o meio ambiente brasileiro, traduzido em educação ambiental;
Concretizar o projeto de arborização do estacionamento do centro de evangelização com espécies nativas do Bioma Mata Atlântica, bem como o talude abaixo do
Santuário do Pai das Misericórdias;
Continuar o projeto de plantio de árvores nativas na Chácara de Santa Cruz, proporcionando o resgate da fauna e flora da região, agregando também comodidade
para os peregrinos que participam dos nossos eventos;
Registrar a natureza brasileira na sua forma mais selvagem e primitiva, levando
para as pessoas toda a grandeza do nosso patrimônio natural ainda desconhecido e
preservado.
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mEIO AmbIEnTE (InfRAESTRuTuRA)
2014 cOnQuISTAS DO mEIO AmbIEnTE
Em 2014, a Fundação João Paulo II manteve o
cuidado com as suas Áreas de Preservação Permanente (APP), por meio da manutenção das
árvores existentes e do plantio de 2.500 mudas
de árvores nativas em suas áreas gramadas.
Nossa ETE – Estação de Tratamento de Esgoto

20 toneladas de papelão;
2 toneladas de latinhas de alumínio;
4 toneladas de sucata
(ferro, plástico duro, plástico fino e
outros materiais elétricos e eletrônicos).

renovou seu Certificado de Movimentação de
Resíduos de Interesse Ambiental Nº03002891
perante o órgão estadual CETESB, sob o processo n º 03/00040/14.
Foi realizada também a manutenção na caixa de
inspeção do tanque de aeração da ETE.

Neste ano realizamos a melhoria no sistema hidráulico,
adquirindo dois reservatórios
de água metálicos com capacidade para 250m2 cada um.
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T V cAnçãO nOVA

TV CANÇÃO NOVA

T V cAnçãO nOVA

25 anos de fé

Festa da Imaculada Conceição de Maria, ano de
1989. Cachoeira Paulista, SP, 10 da manhã. Uma
missa campal, celebrada na Chácara de Santa
Cruz, dá início às operações da TV Canção Nova,
retransmissora da TVE do Rio de Janeiro.

cesso de digitalização com transmissões em HD,
inacreditáveis 25 anos. Um quarto de século de
uma história mantida por doações espontâneas,
por iniciativas simples como venda de artesanatos, latinhas, picolés e bolos.

8 de dezembro de 2014. Santuário do Pai das
Misericórdias, 3 da tarde. A Rede Canção Nova
de televisão comemora seu Jubileu de Prata
transmitindo Celebração Eucarística da festa
mariana e dos 50 anos sacerdotais de Monsenhor Jonas Abib.

A imagem ultrapassou as serras da Mantiqueira e do Mar com o início das transmissões via
satélite e com a incorporação da TV Jornal em
Aracaju - SE em 1997. Repetidoras surgiam em
todos os cantos do Brasil, ao ponto de – em 10
anos – a Canção Nova se tornar a maior rede de
televisão de inspiração católica do Brasil.

No intervalo entre as duas cerimônias, entre 2
horas de produção por dia e uma programação
ininterrupta, entre equipamentos VHS e um pro-

ESTRuTuRA

O milagre da multiplicação
Como é possível que apenas 500 profissionais
deem conta de 74 programas ou 80% da grade
da emissora?
Como se pode, com recursos de doações, de
venda de materiais reciclados, de bazares, se
manter nove produtoras pelo Brasil e quatro
sucursais no exterior?
Qual o segredo para se enfrentar, com tão pouco
recurso, a conversão de todos os equipamentos
de produção e transmissão (incluindo unidades
móveis via satélite) para o sistema digital?

para a realização de transmissões nacionais e
internacionais? Como se construiu dois amplos
espaços: o Centro de Evangelização Dom João
Hipólito de Moraes e o Rincão do meu Senhor?
E toda uma estrutura de aproximadamente
415.000 m2 que recebeu em 2014 aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas em busca da
evangelização?
Para todas estas perguntas uma mesma resposta: Providência Divina, expressa através da participação generosa dos sócios evangelizadores.

Como se ergueu em Cachoeira Paulista, SP,
cinco estúdios, suporte técnico e operacional
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TV CANÇÃO NOVA

cObERTuRA
6 GERADORAS NO BRASIL
Aracaju-SE | Belo Horizonte-MG | Brasília-DF
Curitiba-PR | Florianópolis-SC
Cachoeira Paulista-SP

4 PRODUTORAS NO EXTERIOR
Jerusalém - Israel
Fátima - Portugal
Toulon - França
Roma - Itália

9 PRODUTORAS NO BRASIL
Cachoeira Paulista-SP | São Paulo-SP
Rio de Janeiro-RJ | Brasília-DF
Florianópolis-SC | Aracaju-SE | Cuiabá-MT
Belo Horizonte-MG | Curitiba-PR

AuDIÊncIA T V cAnçãO nOVA
PAY TV (Canais de Assinatura)

Universo de Indivíduos: 49.756.400
Universo de Domicílios: 17.189.500
Alcance ano 2014:
21.695.130 pessoas

Fonte: IBOPE Media

PNT Parabólica
Os dados foram coletados do serviço do
IBOPE Media; o índice de referência utilizado foi o Alcance acumulado, que representa o número absoluto de pessoas
e ou domicílios que foram impactadas
por uma relação de programas ou faixa
horária por pelo menos 1 minuto.
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Universo de Indivíduos: 64.128.600
Universo de Domicílios: 21.746.000
Alcance ano 2014:
28.712.080 pessoas
Fonte: IBOPE Media

NET

Assinantes que podem ser
atingidos pela TV Canção Nova:
5.662.131
Fonte: NET Assinantes

TV CANÇÃO NOVA

2014 EVEnTOS E pRIncIpAIS AçÕES DA
T V cAnçãO nOVA Em 2014

1890 trabalhos na área da videografia para TV
e outros setores da Fundação João Paulo II;

Transmissão da Santa Missa da Festa de
Nossa Senhora da Piedade – Catedral de
Lorena;

63 programas (Produção e direção) em grade
fixa e 11 programas mensais/esporádicos;

Transmissão da Missa de São Frei Galvão, em
Guaratinguetá-SP;

50 produções e direções de shows;

Transmissão Santa Missa de beatificação de
Dom Álvaro Del Portillo, em Madri/Espanha;

30 Acampamentos de Oração realizados pelo
departamento de Eventos transmitidos pela
TV Canção Nova;

Transmissão da Festa de Nossa Senhora da
Penha-SP;

Transmissão de todos os domingos de Kairós;

Transmissão do Debate Presidencial promovido pela CNBB;

Transmissão da Missa de Nossa Senhora da
Salette em São Paulo;

Transmissão da Missa em Comemoração à
festa de São Francisco de Assis;

Transmissão da Missa do aniversário da cidade de São Paulo;

Transmissão da Novena de Nossa Senhora
Aparecida do Santuário Nacional;

Transmissão do Consistório Ordinário para
Criação dos novos Cardeais com o Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano;

Transmissão e cobertura jornalística da abertura do Centenário de Schoenstatt;

Transmissão da Santa Missa dos novos cardeais com o Papa Francisco na Basílica de São
Pedro, no Vaticano;

Transmissão Schoenstatt – Santa Missa e
Renovação da Aliança;

Transmissão da entrega do Prêmio da CNBB;

Transmissão Schoenstatt – Audiência com o
Papa;

Transmissão da visita do Papa à Terra Santa;

Transmissão da Beatificação de Madre Assunta – Catedral da Sé, em São Paulo;

Vigílias no Santuário do Pai das Misericórdias
(uma vez ao mês);

Canção Nova Abraça São Paulo, no Estádio da
Portuguesa;

Vigílias de São Paulo (uma vez ao mês);

Cobertura e transmissão da Festa de Nossa
Senhora Aparecida;

Transmissão Prêmio Louvemos o Senhor;

Transmissão de todas as viagens apostólicas
do Papa;

Transmissão da visita da Imagem de Nossa
Senhora de Portugal a Aparecida;

Transmissão da Dedicação do Santuário do
Pai das Misericórdias.

O aniversário de 25 anos da TV Canção Nova;
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2014 cOnQuISTAS DA T V cAnçãO nOVA
Algumas conquistas fizeram de 2014 um ano especial para a nossa emissora, com melhorias que,
a longo prazo, transformarão nossa TV, contribuindo para que seus objetivos sejam alcançados.

Nesse ano, celebramos os 25 anos de existência
da TV Canção Nova como meio de comunicação
do segmento religioso, cultural, educativo e informativo, com diversos eventos:

Lançamos o livro: TV Canção Nova: A
vida por trás das Câmeras;
Documentário dos 25 anos: Bastidores de
uma História de Fé e Milagres;
Nova identidade visual da TV Canção
Nova, com slogan ambiente: Mais Fé;
Produção de programas ao vivo da Terra
Santa via TV Canção Nova de Portugal para
toda a Europa, Ásia e Oriente Médio;
Digitalização da TV Canção Nova e de
suas retransmissoras;
Crescimento em qualidade de conteúdo
religioso, cultural, formativo e educativo
para o Brasil e para o mundo;
Transmissões Internacionais: Fátima, Alemanha, Espanha.

2015 pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015
Digitalização da produção/equipamentos;
Criação do Novo núcleo de produção de
programas: Núcleo de Entretenimento e de
Música;
Reestruturação do novo núcleo de Projeto
Dai-me Almas;
Criação de novos programas na grade, e
reformulação de programas Antigos que
fizeram parte da nossa história;
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Nova ambientação do Prédio da TV;
Organização interna/RH dos departamentos da TV;
Nova temporada da Dramaturgia;
Andamento da implantação dos novos
equipamentos digitais.

TV CANÇÃO NOVA

REDES SOcIAIS
/tvcancaonova
46.879.124 visualizações

/tvcancaonova
2.888.824 curtidas na página

Dados coletados em 15/01/2015

*comparação a dezembro de 2013

91.503 Inscritos

Crescimento de 1.495.659

@tvcancaonova
163.952 seguidores

instagram: /tvcancaonova
23500 seguidores

Crescimento de 39.156

*comparação a dezembro de 2013

SmS cAnçãO nOVA
A TV Canção Nova disponibiliza um canal de notícias via sms que informa aos usuários as
pautas dos programas: convidados e temas, horários e destaques em programas especiais,
além de assuntos sobre a cobertura realizada pelo Sistema Canção Nova de Comunicação
nos grandes eventos realizados na Comunidade Canção Nova, Igreja do Brasil e Vaticano.

mÊS/2014

TOTAL

Janeiro

86291

Fevereiro

98894

Março

131312

Abril

108141

Maio

90871

Junho

75747

mEnSAGEnS pARA 49400

Julho

81801

Agosto

80872

TOTAL 1.086.816

Setembro

76322

Outubro

90626

Novembro

87626

Dezembro

78313
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RáDIO cAnçãO nOVA

RÁDIO CANÇÃO NOVA

RáDIO cAnçãO nOVA

Um ano de investimentos em novas tecnologias
Em 2014, investimos mais em novas tecnologias,
desenvolvendo o novo aplicativo da Rede Canção
Nova de Rádio e nossa página na internet. Avançamos em nossa comunicação nas Redes Sociais,
oferecendo mais interatividade aos ouvintes. Foi
aprovada a padronização da marca Rede Canção
Nova de Rádio, para divulgação e todos os trabalhos desenvolvidos com as rádios da nossa Rede.
E demos os primeiros passos para a integração
de todo Sistema Canção Nova de Comunicação,
incluindo nossa Rede de Rádio.
Na manutenção geral de nossas emissoras, nosso
departamento de Radiodifusão trabalhou dentro

da expectativa de migração e digitalização que
virão a médio e longo prazo.
Com todos estes investimentos, a Rádio Canção
Nova segue levando sua mensagem de amor, fé,
esperança e alegria. O conteúdo da nossa programação é transmitido em 20 emissoras que
compõem a Rede Canção Nova de Rádio e está
disponibilizado a outras 36 emissoras parceiras.
A Rádio Canção Nova mantém seu conteúdo fiel
aos valores universais e à dignidade da pessoa
humana, por meio de uma programação variada e
dinâmica, com músicas, entrevistas, participações
de ouvintes de todas as idades e classes sociais.

EVEnTOS E pRIncIpAIS AçÕES DA RáDIO cAnçãO nOVA Em 2014
Durante o ano de 2014, a Rádio Canção Nova vivenciou a divulgação e preparação da grande festa
dos 50 anos de sacerdócio do nosso fundador,
Mons. Jonas Abib, com sua programação transmitindo todos os eventos que envolveram essa
data tão importante, dentre eles o Hosana Brasil.
Em 2014, a Rádio Canção Nova seguiu divulgando gratuitamente anúncios de utilidade
pública como: bolsa de empregos; notas de

2015

falecimento; campanha de doação de sangue;
shows beneficentes; eventos culturais, religiosos
e educacionais; pessoas desaparecidas; perda de
documentos; campanha do agasalho; campanha
da fraternidade; campanha da solidariedade às
pessoas carentes ou vítimas da seca ou inundações; campanha de conscientização e respeito
ao meio ambiente e campanha para entidades
filantrópicas.

pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015

Visto que somos uma rede com 23 emissoras AM (Ondas Médias), a perspectiva
para 2015 é de expansão, com o processo
de migração de AM para FM (Frequência
Modulada), implantado pelo Ministério das

Comunicações, utilizando, se necessário, os
canais 5 e 6 da televisão.
Além disso, vamos trabalhar na formação
intensiva de nossos profissionais de comunicação em nossas emissoras de Rádio.
2014 | RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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PORTAL CANÇÃO NOVA

pORTAL cAnçãOnOVA.cOm

Um mundo novo ao seu alcance

O Portal Canção Nova está no ar desde 1995
nas versões em português, inglês e espanhol,
divulgando os acampamentos realizados pela
comunidade, entre outros eventos e grandes
coberturas.
Com cerca de 180 mil acessos diários e 5,5
milhões de acessos mensais, esse portal católico vem crescendo a cada ano e oferecendo um
conteúdo cada vez mais completo e atualizado

aos internautas, com notícias da Igreja no Brasil
e no mundo.
Para 2015, o portal apresentará seu novo layout,
com nova identidade visual e design responsivo, em que a página adapta-se à tela em que o
conteúdo for exibido, como em smartphones e
tablets. Essa reformulação marca a comemoração dos 20 anos de evangelização da Canção
Nova pela Internet.

2014 cOnQuISTAS DO pORTAL
Reestruturação das redes sociais da Canção
Nova, acompanhando os setores e capacitando os profissionais para a produção de
conteúdos estratégicos;
Aplicação de responsividade nos novos
canais da web para que os conteúdos sejam
acessados em qualquer tipo de dispositivo;
Implantação do Google Analytics em todos
os canais do Portal Canção Nova e implantação do Google Webmaster para monitorar
possíveis erros e melhorias de cada canal;

O ano de 2014 foi marcado pela criação de
novos sites e aplicativos: Site de Formação,
do Monsenhor Jonas Abib, da Luzia Santiago, de Eventos, do Clube da Evangelização
e aplicativo da Liturgia diária. Além disso, a
redefinição da estrutura do site de notícias
abriu espaço para especiais dentro de sua
própria estrutura;
Participação na PASCOM 2014, com palestras sobre “Criatividade e anúncio em tempos
de rede”.
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PORTAL CANÇÃO NOVA

EVEnTOS E pRIncIpAIS
AçÕES DE 2014
Canonização de João Paulo II e João XXIII;
Sínodo para a família;
Assembleia da CNBB;
Viagens do Papa – Terra Santa, Albânia, Coreia
do Sul e Turquia;
Cobertura das eleições;
Encontro de oração pela paz (Shimon Peres e
Mahmoud Abbas);
Cobertura do Centenário de Schoenstatt na
Alemanha;
Reconhecimento Pontifício da Comunidade
Canção Nova;
Cobertura do Hosana Brasil e Dedicação do
Santuário Pai das Misericórdias;
Anúncio do Ano da Vida Consagrada (2015)
pelo Papa Francisco.
Em 2014, o Portal saiu da Superintendência de TI e
passou a fazer parte da nova Superintendência de
INTERNET e continua focado na qualidade de seu
conteúdo, reestruturação dos canais, mídias sociais e
Play Canção Nova.
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PORTAL CANÇÃO NOVA

2015

pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015

Implementar a nova home (capa principal) do cancaonova.com;
Novo canal da música (será feito em duas fases);
Novo canal de Podcast;
Novo site de blogs;
Novo site das casas de missão;
Organizar e padronizar a estrutura do conteúdo web Brasil e exterior;
Produção de web-séries que eventualmente poderão se transformar
em conteúdo para TV e produtos para o DAVI.

pARcERIAS

PARCERIAS

pARcERIAS

Trabalhando juntos por um mundo melhor

Durante o ano de 2014, a Fundação João Paulo
II contou com diversos profissionais e empresas parceiras que trabalharam lado a lado com
nossas obras sociais a fim de proporcionar às
pessoas atendidas um trabalho que corresponda
a necessidade de cada um, oferecendo oportunidade de tornar o atendimento ainda melhor.

ASSISTÊncIA SOcIAL:

SESI
SENAI
Skina Pão I
Skina Pão II
Padaria N. Sª de Fátima
Supermercado São Vicente
de Paulo

Não poderíamos deixar de agradecer a cada
pessoa e empresa que é corresponsável por
essa obra. A Fundação João Paulo II manifesta
toda sua gratidão, na confiança de sempre contar com a disposição dos nossos parceiros para
gerar homens novos para um mundo novo.
Muito obrigado!

SAÚDE:

Instituto Santa Rosa
Dr. Alexandre Volpini.
Dr. Jorge Ricardo
Dr. Marcelo Bustamante
Dr. Rodrigo Caldas Hoez
FATEA- Faculdades
Integradas Teresa D’Ávila.

EDucAçãO:

Centro de Integração
Empresa-Escola - CIEE
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VOLunTARIADO

VOLUNTARIADO

VOLunTARIADO

“Eu vim para servir” (Mc 10,45)

O trabalho voluntário desenvolvido na Canção
Nova observa os preceitos da Lei 9.608/98
dentro dos pressupostos da solidariedade, da
fraternidade, geradores dessa atividade. Portanto, tem um caráter de benevolência o trabalho
voluntário promovido pela Fundação João Paulo
II, que é uma entidade civil de direito privado,
filantrópica e beneficente de assistência social.
Em 2014, foi feita uma revisão dos objetivos traçados, visando reduzir passivos e prevenir riscos
trabalhistas e previdenciários no que tange ao
Serviço Voluntário. Para garantir a continuidade
desse trabalho, pretende-se criar o Centro de

Voluntariado junto ao RH, onde as pessoas poderão deixar seus currículos, ser entrevistadas
e encaminhadas aos setores, de maneira que
auxiliem nas atividades.
Uma conquista foi a mudança de postura ante
às dificuldades, com maior proximidade da
Diretoria Executiva e suporte jurídico. Melhor
entendimento dos trabalhos e maior celeridade no atendimento às demandas, entre outras
melhorias.
Atualmente contamos com 1.032 pessoas cadastradas para realizar serviços voluntários.

2015 pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015
Organização dos arquivos, atualização dos documentos e controle de horas trabalhadas;
Manter cadastro dos voluntário em sistema de gestão, com maior controle de quem inicia
e termina suas atividades junto à Canção Nova;
Proporcionar capacitação e treinamentos específicos de algumas áreas que exigem
conhecimentos técnicos.
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OUTRAS ATIVIDADES

cLubE DA EVAnGELIZAçãO

Sua fé transformando vidas
O Clube da Evangelização continua com seu
objetivo de ser o principal mantenedor da Obra
Canção Nova, tornando as doações dos sócios
um sinal concreto da Providência Divina, para
que mais pessoas possam ser alcançadas pela
Palavra de Deus.

Em 2014, o Clube recebeu muitas novidades no seu
ambiente virtual. Com novo layout, colocado no ar
dia 1º de dezembro, o site (clube.cancaonova.com)
passou a ter um local em que sócios e não sócios
podem contribuir com a Canção Nova de maneira
simples e rápida, utilizando o boleto online ou o
cartão de crédito. Além disso, os sócios cadastrados
no site têm acesso exclusivo à revista do mês, podendo consultá-la de forma digital e têm facilidade
de alterar suas informações de cadastro e formas
de contribuição. Tudo acompanhado de conteúdos
diários de evangelização e formação cristã.
Lançamos também o Universo Kids Canção Nova
(kids.cancaonova.com), um ambiente divertido

e interativo que reúne todos os personagens
infantis da Canção Nova: o Cantinho da Criança, o
Clubinho Canção Nova com Jonas e sua turma e
as Princesas da Bíblia. Neste ambiente a criança
tem acesso às edições da Revista Canção Nova
Kids, jogos, vídeos, downloads e muito mais. Uma
maneira muito divertida de evangelizar.
Nesse ano, o Clube da Evangelização recebeu
48.539 novos sócios, além de 8.021 novos sócios
kids. Essas pessoas se comprometeram com a
missão da Canção Nova e nos ajudam dia a dia a
levar a Palavra de Deus, transformando a vida de
muitos.
Foram impressas 4.850.000 Revistas Canção
Nova, levando aos nossos sócios conteúdos de
informação e formação cristã, além de 238.710
Revistas Canção Nova Kids, levando evangelização e aprendizado às nossas crianças de uma
forma divertida.

cALEnDáRIO DO SAnTuáRIO DO pAI DAS mISERIcÓRDIAS
Com o objetivo de finalizar a construção do Santuário do Pai das Misericórdias e realizar sua cerimônia de
dedicação no Hosana Brasil 2014,
junto às celebrações em homenagem aos 50 anos de sacerdócio
de Monsenhor Jonas Abib, o Clube
da Evangelização enviou aos seus

sócios o Calendário do Santuário do Pai
das Misericórdias, com cada mês representando uma etapa da construção a
ser concluída.
Foram 450 mil calendários enviados
e distribuídos e todas as pessoas que
contribuíram nos 12 meses, receberam
um presente especial da Canção Nova.
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ETApAS E ARREcADAçãO:
Janeiro – Revestimento e Acabamento
49.073 participações

Fevereiro – Revestimento e Acabamento
69.309 participações

Março – Revestimento e Acabamento
63.639 participações

Abril – Iluminação
56.443 participações

Maio – Acústica
53.972 participações

Junho – Portas
50.615 participações

Julho – Vidros
55.109 participações

Agosto – Mosaico do Filho Pródigo
46.478 participações

Setembro – Sistema de Som
48.512 participações

Outubro – Sistema de Som
47.680 participações

Novembro – Bancos
43.060 participações

Dezembro – Dedicação do Santuário e 50 anos
de Sacerdócio de Monsenhor Jonas Abib
47.445 participações

“mInHA T V, nOSSA cAnçãO”
Nos meses de fevereiro, março e abril de 2014, o Clube da Evangelização deu continuidade à ação “Minha TV, Nossa Canção”, a fim de
motivar os sócios para continuarem contribuindo com o processo
de digitalização da TV Canção Nova.
A ação presenteou o Sócio Evangelizador com um CD a cada mês,
sendo que no último mês, além do CD o Sócio recebeu também o
Box, que formava a coleção Canções de Ouro. Durante essa ação,
o sócio que participou doando através do boleto extra, boleto extra
online ou depósito identificado, o valor de R$ 20,00 ou mais, recebeu o CD. Com isso, obtivemos os seguintes resultados:

Fevereiro – CD 01
57.812 participações
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Março – CD 02

56.197 participações

Abril – CD 03 + Box
62.173 participações

OUTRAS ATIVIDADES

EVEnTOS E pRIncIpAIS AçÕES DE 2014
Em maio de 2014, o Clube da Evangelização
realizou uma ação especial em homenagem
a canonização dos Beatos João XXIII e João
Paulo II. Na oportunidade, foi enviada ao Sócio
Evangelizador uma lembrança comemorativa
em forma de Capela da Basílica de São Pedro,
juntamente com um livreto “A Santidade de Dois
Joãos”, escrito por Pe. Roger Araújo, presentes
exclusivos da Canção Nova. Receberam este
presente especial, os sócios que contribuíram

TORcIDA DO bEm

No período de 01 de junho a 18 de julho, em sintonia com o grande evento esportivo que o Brasil
sediou, o Clube da Evangelização lançou uma
campanha para levar a evangelização dentro e
fora dos campos de futebol, motivando o sócio a
continuar contribuindo com a Canção Nova.
Ao realizar sua doação extra, o sócio recebeu um

com o valor de R$ 20,00 ou mais, pelo boleto
extra do mês de maio, boleto extra online ou por
depósito identificado.

47.814

participações

Kit com adesivo, bandeira, copo e pipoqueira da
Torcida do Bem.

47.462

participações

2015 pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015
Nossa perspectiva para o próximo ano é continuar fortalecendo o relacionamento com os
sócios evangelizadores, além de criar mecanismos para que mais pessoas possam ajudar no
cumprimento da nossa missão: EVANGELIZAR.
Para isso, o Clube trabalhará com uma campanha
institucional que visa resgatar a fala de Monsenhor Jonas Abib, em referência a sermos uma
companhia de pesca, mostrando a cada sócio a
importância da sua participação e doação para
que possamos trazer mais pessoas para Cristo.
“Vinde e farei de vós pescadores de homens”
(Mateus 4,19).
Em 2015, o calendário enviado aos sócios

evangelizadores continua sendo chamado de
Calendário do Santuário do Pai das Misericórdias.
Um presente do Clube da Evangelização a todos
os sócios que ajudam fielmente a Canção Nova a
evangelizar nos meios de comunicação.
O calendário continua com o objetivo de
contribuir para a finalização da construção do
Santuário do Pai das Misericórdias, que teve sua
cerimônia de dedicação no dia 5 de dezembro de
2014. Todos que contribuírem fielmente, durante os meses de 2015, receberão no final uma
miniatura do mosaico do Filho Pródigo, como
forma de agradecimento pela ajuda na finalização dessa obra.
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DAVI – DEpARTAmEnTO DE AuDIOVISuAIS

Produtos que transformam vidas
Durante o ano de 2014, o departamento de Audiovisuais distribuiu mais de 6 milhões de produtos
de evangelização. Só foi possível alcançar esta
marca expressiva graças à força dos nossos diversos canais de venda, com destaque para o Call
Center e a Loja Virtual que cresceram 17% e 11%,
respectivamente.
Uma das grandes melhorias conquistadas neste
ano foi o aumento dos investimentos na produção
de CDs, DVDs e livros. Esses investimentos foram
de aproximadamente R$ 500 mil, o que possibilitou melhorar a qualidade dos nossos produtos e
também aumentar o número de lançamentos ao
longo do ano.
Destacamos nesse ano a gravação do nosso
primeiro DVD ao vivo, durante um show que
foi realizado dentro de um evento e também os
produtos que foram lançados durante todo o
ano de 2014, em comemoração ao aniversário
de 50 anos de sacerdócio do nosso querido pai
Fundador Monsenhor Jonas Abib. Foram livros,
LPOs (livros para ouvir), camisetas, coletâneas e
um CD gravado com todos os cantores da Canção
Nova. Vale ressaltar ainda que esses produtos
trouxeram nas embalagens e etiquetas o brasão
comemorativo dos 50 anos.

O objetivo principal do DAVI continua sendo
aquele que deu início à sua existência e que foi
sendo moldado em sua história de 30 anos, ou
seja: gerar e distribuir conteúdo que possibilite
construir homens novos a partir do encontro pessoal com Cristo, em forma de produtos, físicos ou
digitais, a preços acessíveis e de maneira rentável.

2015 pERSpEcTIVAS pARA 2015
Para 2015, a Evangelização precisa avançar e, para isso, é necessário aumentar a distribuição
de itens, através de novos livros, CDs, DVDs, palestras e demais produtos.
Estamos sempre em busca de novas formas para melhorar o atendimento ao público desde
a venda até a agilidade na entrega e fazer com que eles se sintam satisfeitos não só com o
conteúdo dos nossos produtos, mas também com a qualidade dos serviços prestados.
Para que isso seja possível estamos em constante busca de parceiros que possam prestar
bons serviços.
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EVEnTOS

Acolher e evangelizar

Em 2014, concretizamos a proposta de unificação do Departamento de Eventos (interno e externo) e passamos a funcionar junto ao prédio
do Clube da Evangelização, com estrutura mais
apropriada, próximo dos pontos que atuamos
em nossos eventos (Restaurante, Rincão, Centro de Evangelização, Pousada).
Foi criado o novo site que concentra nossos
conteúdos e informações, facilitando o acesso
dos internautas.
Entre os eventos desse ano destacamos o Hosana Brasil, que em sua abertura, contou com

a Dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias, uma grande vitória para a Canção Nova,
que agora conta com esse local de espiritualidade para receber os peregrinos que vêm em
busca da misericórdia de Deus.
O novo método de gerência proporcionou maior
integração da equipe, dentro do nosso objetivo,
no entanto, internamente estamos trabalhando como meta de melhorar a integração entre
todas as áreas que se relacionam diretamente
com o nosso setor: infraestrutura, transporte e
alimentação.

2015 pERSpEcTIVAS E DESAfIOS pARA 2015
Consolidar e ampliar o Projeto Canção Nova em Missão e Gente do Bem, levando o
carisma Canção Nova para as cidades do Brasil através das missões;
Escola de aperfeiçoamento dos talentos.
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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 para o período de 03/09/2012 à 02/09/2015.

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 12/2012

Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

Certificado número 10/2006, atualmente renovado pelo certificado 10/2012

Declaração de Utilidade Pública:

• Federal: Decreto 97.268, de 16 de dezembro de 1.988
• Estadual: Lei 8.050, de 01 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 no. 576- Reconhecimento do Curso de Filosofia. Publicada no DOU de 03/10/14.

Cadastro Nacional do Estabelecimento da Saúde - CNES 585177
Secretaria Municipal da Saúde - Vigilância Sanitária:

CEVS 350860301-863-000117-1-1 - Data de Validade: 19/06/2014 Detalhe: 110 - Clínica / Ambulatório I
CEVS 350860301-863-000118-1-9 - Data de Validade: 10/09/2014 Detalhe: 031 - Dispensário de Medicamentos
CEVS 350860301-863-000121-1-4 - Data de Validade: 11/11/2012 Detalhe: 021 - Clinica Odontológica
CEVS 350860301-863-000122-1-1 - Data de Validade: 11/11/2012 Equipamento (raio X Odontológico)
CEVS 350860301-863-000119-1-6 -Data de Validade: 11/01/2013 Detalhe: 088 - Análise Clínica / Patologia Clínica
CEVS 350860301-865-000027-1-2 - Data de Validade: 11/01/2013 Detalhe: 044 - Serviço de Fisioterapia
Obs: Os serviços que estão com os prazos da vigilância sanitária vencidos foram devidamente protocolados (em prazo correto)
mas ainda não recebemos a respectiva visita.

Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo CRM da Empresa: Nº 944929
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
Registro do Laboratório de Análises Clínicas no Conselho Regional de Farmácia CRF: Nº 50991
PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade: Laboratório de Análises Clínicas Padre Pio Inscrição 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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bALAnçO
fInAncEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

funDAçãO jOãO pAuLO II

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(EM MILHARES DE REAIS)

ATIVO
NOTA

31/12/2014

31/12/2013

CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa

4

848

1.118

Recursos vinculados a Projetos

5

744

625

Contas a Receber

6

8.114

10.660

Estoques

7

5.917

7.167

Outros Créditos

8

1.137

2.450

Impostos a Recuperar

9

29

43

77

67

16.866

22.130

Despesas Antecipadas
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Outros Ativos do Não Circulante

10

5.420

1.600

Investimentos

11

17.066

10.000

Imobilizado - Próprio

12

177.032

169.279

Imobilizado - Vinculado

12

573

-

Intangível

12

16.155

18.661

216.246

199.540

233.112

221.670

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO

Diretor Executivo: Wellington Silva Jardim - CPF 370.856.628-91
Contador: Raphael Lindenbach de Morais - CRC 1 SP 261037
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PASSIVO
NOTA

12/31/2014

12/31/2013

CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos

13

Fornecedores

25.031

14.511

18.605

15.333

Obrig. Trabalhistas e Enc. Sociais

14

6.473

4.319

Obrig. Tributárias

15

960

2.467

180

553

Adiantamentos de Clientes
Contas a Pagar

16

1.067

2.170

Projetos a Executar

5

744

625

53.059

39.978

21.779

20.448

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos

13

Obrig. Tributárias

15

-

398

Contingências Judiciais

17

1.089

612

Obrig. Imobilizado Vinculado
Contas a Pagar

573
16

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-

140

23.441

21.598

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social

18

99.758

90.361

Ajuste de Avaliação Patrimonial

18

60.336

66.469

Superavit (Déficit) do Exercício

(3.482)

3.264

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

156.612

160.094

TOTAL DO PASSIVO

233.112

221.670

Diretor Executivo: Wellington Silva Jardim - CPF 370.856.628-91
Contador: Raphael Lindenbach de Morais - CRC 1 SP 261037
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BALANÇO FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DO (DÉFICIT) SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em milhares de reais)
NOTA

2014

2013

Programas (atividades) Sócio Assistenciais / Educacionais / Saúde
Receitas dos Programas (atividades)
Doações Recebidas

143.774

Recursos dos Convênios

212

Receitas Educacionais
Total das Receitas com Programas (atividades)
Custos dos Programas (atividades)

125.687

1232

935

145.218

126.622

19

Custos e Despesas - Assistência Social

(28.699) (27.497)

Custos e Despesas - Educacionais

(15.010)

(11.512)

Custos e Despesas - Saúde

(10.702)

(7.870)

Custos e Despesas - TV e Rádio Canção Nova

(79.174)

(69.821)

(133.585)

(116.700)

11.633

9.922

Venda de Mercadorias e Serviços

71.805

71.128

Direitos Autorais

(11.335)

(9.691)

Total dos Custos com Programas (atividades)
RESULTADO COM PROGRAMAS
Atividades Mercantis (geração de rendas)

(-) Impostos sobre Vendas
(-) Custo das Mercadorias Vendidas
(-) Despesas Comerciais

20

(-) Depreciação e Amortização
Resultado das Atividades Mercantis
SUPERÁVIT BRUTO

(5.541)

(5.188)

(31.620)

(30.488)

(22.851)

(19.142)

(579)

(623)

-121

5.996

11.512

15.918

(4.575)

(3.815)

Despesas Administrativas
Salários, Encargos Sociais e Benefícios
Aluguel e Condomínios

(157)

(146)

Consumo

(624)

(608)

(1.908)

(564)

(464)

(420)

(1.486)

(1.036)

(9.214)

(6.764)

Serviços Prestados por Terceiros
Impostos e Taxas

(175)

Depreciação e Amortização
Outras Despesas Administrativas

21
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Outras Receitas e Despesas Operacionais
Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras

22

Outras Receitas e Despesas Operacionais

23

Resultado Operacional

1.135

524

(13.910)

(10.479)

6.995

4.065

(5.780)

(5.890)

(3.482)

3.264

283.073

183.101

Gratuidades
Gratuidade Obtida - Preço dos Serviços

19

Voluntários

123

Renúncia Fiscal Obtida
(-) Gratuidade Concedida - Custo dos Serviços

16.478

15.985

(283.073)

(183.101)

(-) Voluntários

(123)

(- ) Isenção Cota Patronal Previdenciária
(-) Imunidade IRPJ e CSLL
(-) Isenção da COFINS
Resultado de Oportunidade
(gratuidades se pagas fossem)
(DÉFICIT) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

(9.723)

(8.805)

-

(1.110)

(6.755)

(6.070)

-

-

(3.482)

3.264

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em milhares de reais)
EVENTOS

Saldo em 31 de dezembro de 2012
Transf.Resultado p/ Patr.Social
Superávit/Déficit do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2013
Transf.Resultado p/ Patr.Social
Transf.Depr.p/ Patr.Social
Superávit/Déficit do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2014

74

RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2014

NOTA

AJUSTE DE
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL

(DEFICIT)
SUPERÁVIT
DO EXERCÍCIO

86.029

66.469

4.332

156.830

4.332

-

(4.332)

-

-

-

3.264

3.264

90.361

66.469

3.264

160.094

3.264

-

(3.264)

6.133

(6.133)

-

-

(3.482)

(3.482)

99.758

60.336

(3.482)

156.612

PATRIMÔNIO
SOCIAL

TOTAIS

-

BALANÇO FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em milhares de reais)
NOTA

2014

2013

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Déficit do Exercício
Doações Recebidas

(3.482)

3.264

Ajustes por:
Depreciações e Amortizações

12

9.094

9.123

Custo Residual de Ativo Imobilizado Baixado

12

11.825

632

(119)

(625)

2.546

(1.627)

Variação nos Ativos e Passivos
(Aumento) Redução nos Ativos em
Recursos Vinculados a Projetos
Contas a Receber
Estoques

1.250

(1.015)

(2.502)

298

Fornecedores

3.271

7.117

Obrigacões Trabalhistas e Encargos Sociais

2.154

276

119

625

Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes

(2.471)

(4.114)

Fluxo de Caixa Decorrente das Atividades
Operacionais

21.685

13.954

Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes
Aumento (Redução) nos Passivos em

Projetos a executar

Fluxo de Caixa de Atividades de Investimento

Aquisições de Investimentos

11

(7.066)

-

Aquisições de Imobilizado e Intangível

12

(26.740)

(17.501)

(33.806)

(17.501)

Empréstimos e Financiamentos

11.851

2.894

Fluxo de Caixa Decorrente das Atividades de
Financiamentos

11.851

2.894

Redução Líquida em Caixa e Equivalentes de
Caixa

(270)

(653)

Caixa e Equivalentes de Caixa em 1º de Janeiro

1.118

1.771

Caixa e Equivalentes de Caixa em 31 de Dezembro

848

1.118

Redução Líquida em Caixa e Equivalentes de Caixa

(270)

(653)

Fluxo de Caixa Decorrente das Atividades de
Investimento
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamentos
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