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Relatório de
Atividades 2017
C

om alegria a Fundação João Paulo II, apresenta a você o Relatório de
Atividades de 2017, pelo qual, se comemora 35 anos de trabalhos realizados, motivados pela mudança de vida de todos os que participam dos
projetos sociais. Cada número, cada dado apresentado, reflete o resultado
de todo trabalho desenvolvido para o bem comum, visando à dignidade
humana, a evangelização e a transformação social.
As experiências proporcionadas por voluntários, colaboradores, parceiros e missionários, por meio dos projetos ao longo de todos esses anos, cumprem com a
missão de evangelização integral, desde a formação humana a formação espiritual.
A nossa gratidão a Deus, por nos direcionar e auxiliar em todos os nossos trabalhos, e por estimular em nós, a responsabilidade e o esforço, na busca pela
transformação da sociedade, formando homens novos para o mundo novo.
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Wellington Silva Jardim

Luzia Santiago

Monsenhor Jonas Abib

Neste ano de 2017, comemoramos 35 anos de Fundação João
Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação, fundamentada na Palavra de Deus e com a de várias
pessoas, promove mudanças na
vida de tantas pessoas. Nessas
três décadas e meia, muitos foram os desafios enfrentados, e
graças a sua fidelidade, conseguimos nos manter fortes naquilo que Deus nos confiou: a
evangelização.

Há 35 anos a Fundação João
Paulo II, tem por primórdio a
propagação do Evangelho pelos meios de Comunicação Social. As atividades oferecidas
em nossas obras Sociais, impactam na vida de crianças, jovens,
adultos, homens e mulheres de
modo humano, acolhendo assim, aos mais necessitados. Com
amor e dedicação de nossos
missionários, colaboradores e
voluntários, colaboramos com a
transformação de pessoas e da
sociedade, para um mundo melhor. A todos que caminham conosco nesta missão de evangelizar, resta-me apenas, agradecer.

2017 foi um tempo de graças,
de louvar e dizer: o Senhor é
Santo, Rei! Só o Senhor pode
fazer maravilhas. E o mais lindo, é que o Senhor não para
de fazer. Tudo o que a Canção
Nova tem feito, é porque Deus
nos impulsiona. Que a vontade d’Ele, nos amplie e nos faça
crescer cada vez mais.

Diretor Executivo da FJPII
Cofundador da Comunidade Canção Nova

Presidente da FJPII
Fundador da Comunidade Canção Nova

Conselheira Deliberativa da FJPII
Cofundadora da Comunidade Canção Nova
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Fundação João Paulo II

6

Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova 8
Assistência Social
Saúde

10
34

Educação

40
54

TV Canção Nova
58

Meio Ambiente
Rádio Canção Nova

62
66

Portal Canção Nova
70

Parcerias
Voluntariado

72

A Evangelização Continua
Títulos, Registros e Certificados

74

86
90

Balanço Financeiro
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Fundação João Paulo II

E

m 1982, iniciava-se a Fundação João Paulo II,
mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação e da Rede de Desenvolvimento Social.
Uma entidade filantrópica, com o compromisso
e responsabilidade social, atendendo aos mais
necessitados, com o desígnio de promover a mudança na vida de todos, que de alguma forma,
participam desta obra.
Alicerçada na palavra de Deus, a Fundação é
mantida por doações de pessoas e parceiros, que
acreditam no trabalho dos nossos voluntários, co-

laboradores e missionários, na formação de homens novos para o mundo novo. São crianças,
jovens, adultos e idosos, beneficiados nas áreas
de: assistência social, saúde, educação, cultura e
meios de comunicação.
Nesses 35 anos de trabalhos e conquistas, a Fundação João Paulo II, sempre buscou pela formação integral e pelo cuidado com cada pessoa que
a integrava. Tudo isso, para que, todos tenham a
oportunidade de vida transformada e assim, tornando-se provedores de um mundo novo.
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Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova

A

Fundação João Paulo II, preocupada em proporcionar à população de Cachoeira Paulista
e região a evangelização através de meios concretos para a transformação social e melhor qualidade
de vida, desenvolve um trabalho estruturado com
a Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova e
vem colhendo seus frutos.
Com a missão de formar homens novos para um
mundo novo, conta hoje com quatro unidades
voltadas para a assistência social. São elas: Progen (Projeto Geração Nova), Casa do Bom Samaritano, CAC (Centro de Atendimento Comunitário) e Cia de Artes.

Entre os trabalhos desenvolvidos estão: as oficinas
socioeducativas, oficinas de iniciação profissional,
cursos profissionalizantes e formação humana para
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e
pessoas em situação de rua.
Para que, todo trabalho social aconteça, contamos com a união de muitas pessoas que sonham com um mundo melhor, onde reine o amor
e acreditem que é possível, que aprendam uns
com os outros, e se esforcem para transformar o
mundo ao seu redor.
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Assistência Social

N

a manifestação do amor de Deus por nós, nos
tornamos os responsáveis por levar este mesmo amor em atos concretos, através das quatro
unidades sociais, sendo o CAC (Centro de Atendimento Comunitário), Progen (Projeto Geração
Nova), Cia de Artes e a Casa do Bom Samaritano.
Em cada atitude revelada por voluntários, colaboradores e missionários, é possível perceber a concretização do Evangelho, firmada no zelo, no carinho e no respeito por cada história e pela vida de
cada pessoa necessitada.
A partir de 2004, a Fundação João Paulo II, iniciou
a estruturação e a organização da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, que atenderia a

comunidade de Cachoeira Paulista e região. Através do Social Canção Nova, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos podem participar de
oficinas socioeducativas, oficina de iniciação profissional, cursos profissionalizantes e formação humana, assim, atendendo as orientações da Resolução
109 do Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), que tipifica os Serviços Socioassistenciais
disponíveis no Brasil.

“

O importante não é o que se dá,
mas o amor com que se dá.
Madre Teresa de Calcutá
2017
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Progen - Projeto Geração Nova

C

às ferramentas da tecnologia da informação, formação, capacitação e incentivo ao empreendedorismo;
atividades esportivas, recreativas, lúdicas e culturais
que favorecem a socialização e atuação social.
Desta forma, trabalhando para que tenham discussões sobre questões sociais, culturais, políticas e religiosas, com o intuito de estimular a reflexão sobre
quem são e do mundo no qual estão inseridos, levando-os a ter consciência do seu papel na sociedade.
Em 2017 foram atendidas 749 pessoas, que se beneficiaram de diversas atividades e serviços oferecidos durante o ano.

ia
Assistênc

Social

om a missão de promover o desenvolvimento profissional, educacional, social e o fortalecimento de vínculos familiares, bem como, a socialização e a convivência comunitária, o Progen
(Projeto Geração Nova), trabalha para a formação
integral da pessoa.
Desde 2004, a Unidade I da Rede de Desenvolvimento Social, busca pela excelência no trabalho do
atendimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos, através de desenvolvimento de cursos, oficinas e todas as demais atividades realizadas. A grade proporciona aos educandos o acesso

Atividades oferecidas pelo PROGEN
Artesanato
Participação:
12
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94 pessoas
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Ginástica
Participação:

36 pessoas

Curso de Assistente
Administrativo
Participação:

20 pessoas

Oficina de Automaquiagem
Participação:

11 pessoas

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

Oficina de Jogos
Participação:
Oficina Musicalização
Infantil
Participação:

Futsal
Participação:

43 pessoas

Oficina Recreativa
Participação:

29 pessoas

Programa Teen Star
Participação:

Oficina de Teclado
Participação:

6 pessoas

Projeto de Vida
Participação:

10 pessoas

20 pessoas

87 pessoas

34 pessoas

Social

Oficina de Violão
Participação:

6 pessoas

Atendimentos e serviços oferecidos em 2017
Atendimento Social:
Atividades
Extracurriculares:

400 atendimentos
14

Almoço:

523 refeições servidas

Lanche:

9.181 (lanches servidos)

Plantão Psicológico:

202 (atendimentos)

Visita Domiciliar:

5

Visita Institucional:

4

Transporte alunos:

3.053

Reuniões de pais de
alunos:

Assistênc
ia

Participação:

169 pessoas

3
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AÇÕES E EVENTOS DO PROGEN EM 2017
Dia das Mães (18/05) – Com o objetivo de ce-

lebrar o dom da maternidade, valorizando todo esforço, dedicação, entrega e amor com que as mães
se doam à missão de educar, cuidar e formar, foi
realizada uma ação destinada para mães de alunos
e mães que são alunas na unidade. Essa ação proporcionou um dia de beleza para as mães. No início, teve um momento de reflexão a respeito da

Visita ao Museu do Memorial da Devoção
(19/05) – Os alunos da oficina recreativa visita-

Participação:

Participação:

ia
Assistênc

*As pessoas atendidas podem participar de vários eventos e ações.
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24 participantes

íba, além de apresentar as peças confeccionadas
em cera e que representam ícones e figuras religiosas.

Social

ram o Museu do Memorial da Devoção, em Aparecida do Norte/SP, com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre a história do aparecimento da
imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Para-

importância que elas têm na sociedade e na família, após este momento, serviços de cuidados pessoais foram oferecidos, e no final do encontro, um
momento de convivência e confraternização entre
as participantes.

11 participantes

Aniversário Progen (09/06) – No dia 09, data

de criação do projeto, com direito a uma tarde festiva, repleta de atividades recreativas para crianças
e adolescentes, alunos da unidade. O encerramento de comemoração, foi com a celebração da mis-

Feira Interdisciplinar (10/06 e 11/06) – A

edição do 1º semestre, aconteceu no CAC, e a do
2º semestre, Progen. O objetivo da Feira, é a participação e integração dos alunos dos projetos da
área da Assistência Social, apresentando os trabalhos desenvolvidos ao longo dos semestres. Em

sa e contou com a participação dos alunos e comunidade vizinha. Após a missa, teve um momento de
partilha com lanche para os participantes.

Participação:

79 participantes

ambas as edições, o evento contou com a celebração da missa, apresentações diversas, exposições
dos trabalhos realizados e para finalizar, um lanche
comunitário.

Participação:

225 participantes
(soma das duas edições)

Visitas Técnicas – Como oportunidade concre-

ta de ampliar o conhecimento e a rede de relacionamentos profissionais e para complementar os
conteúdos aplicados em sala de aula, os alunos do
curso Assistente Administrativo, realizaram as se-

Comemoração dos 10 anos de EVT (08/07)

Em 2017 o Programa Escola de Vida e Trabalho
completou 10 anos. 8 de julho, teve um evento de
comemoração, com intuito de relembrar cada turma de aprendiz que passou pelo projeto, além de,

Retiro para Jovens / Maranathá (18 a
20/08) – Retiro para jovens realizado no CAC,

teve como objetivo proporcionar aos jovens, um
momento de encontro pessoal com Deus e amadurecimento espiritual. Foi um final de semana muito

Participação:

257 participantes

guintes visitas técnicas:
BM&F Bovespa no dia 12/06
Empresa Yakult no dia 03/11

Participação:

17 participantes

reunir alunos e ex-alunos do programa, para um
momento de convivência e partilha entre eles e a
equipe da unidade.

Participação:

Social

foi encerrar o semestre, promovendo um momento
de integração, diversão e união, e assim, como no
ano passado, a festa contou com a parceria da Cia
de Artes. A festa no prédio do Progen com partici-

pação dos alunos, familiares e convidados de ambos os projetos.

Assistênc
ia

Festa Junina (30/06) – O objetivo da festa

61 participantes

rico em momentos de espiritualidade, convivência
e revisão de vida.

Participação:

10 participantes

2017
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Romaria Salesiana (19/08) – Os alunos do

Progen, participaram da Romaria da Família Salesiana, em Aparecida/SP. Os participantes percorreram o trajeto entre o Porto Itaguaçu e a Basílica de

Feira Decida-se (02/09) – Um grupo de alunos do Progen, participou do evento promovido
pela UNISAL de Lorena/SP. Nesse dia, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os cursos e ati-

Reunião de Pais (21/02, 24/04 e 23/10)

– As reuniões de pais ou responsáveis foram realizadas com o objetivo de promover momentos de
reflexão e partilha, bem como, apresentar aos par-

Dia das Crianças (07/10) – A festa em come-

moração ao dia das crianças, foi realizada no Progen, com gincana, brincadeiras e muita diversão! O
evento foi feito com o CAC e a Cia de Artes, pro-

ia
Assistênc

Social

Semana das Profissões (24 e 26/10) – O

evento contou com palestrantes de diversas áreas,
apresentando as potencialidades e os desafios de

Festa de encerramento (24/11) – Alunos, fami-

liares e convidados, desfrutaram de momentos de
confraternização e comemoração. No início teve a

Passeio da Espiritualidade (07/12) – No iní-

cio teve a missa em ação de graças, em Lavrinhas/
SP, com os responsáveis pela espiritualidade do
Programa EVT, com o intuito de viverem um momento de lazer e convivência fraterna em um cli-

16

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2017

Nossa Senhora Aparecida, e encerraram a romaria,
participando da missa.

Participação:

7 participantes

vidades desenvolvidos pela instituição, bem como,
participar de palestras, debates e orientação vocacional.

Participação:

12 participantes

ticipantes o trabalho desenvolvido para que os
mesmos, sejam parceiros neste processo.

Participação:

57 participantes

movendo além da diversão, a integração das crianças das diferentes unidades.

Participação:

28 participantes

cada profissão, bem como a abrangência da atuação e perspectivas do mercado.

Participação:

65 participantes

missa em ação de graças, por mais um ano de desafios e vitórias.

Participação:

140 participantes

ma de despedida, tendo em vista, que o curso se
encerra em dezembro.

Participação:

16 participantes

Colônia de Férias (11 a 15/12) – A Colônia acon-

teceu no Progen, e reuniu os alunos dos 3 projetos:
CAC, Cia de Artes e Progen. Durante a semana, os
alunos participaram de atividades, esportivas, cul-

turais e momentos de espiritualidade, tudo isso, regado de muita diversão.

Participação:

46 participantes

Obs.: As pessoas atendidas podem participar de vários eventos e ações.

CONQUISTAS de 2017
O acompanhamento sistemático de casos específicos de vulnerabilidade, que ocorreu em parceria com a rede municipal e com Ministério Público,
que interveio nas realidades de riscos identificados
pela equipe técnica do projeto, e deram respaldo
para atuação da equipe, o que fortaleceu o trabalho em rede.
Maior adesão dos jovens ao processo seletivo
para o curso de assistente administrativo, devido a
grande divulgação realizada, o que contribuiu para
que mais adolescentes e jovens tivessem acesso ao
processo e até mesmo, mais conhecimento e com-

preensão, do que é o Progen, e quais cursos e serviços são oferecidos pela unidade.
Implantação da “Oficina de jogos”, de modo a
fomentar o raciocínio e a percepção das crianças de
forma lúdica.
Implantação do Grupo “Só para Mulheres”que
tem por objetivo, a transferência de conhecimento e informação, por meio do diálogo e da partilha de experiências, proporcionando deste modo,
maior capacidade reflexiva e a mudança de comportamento das participantes.

Assistênc
ia

Manter todos os serviços, buscando cada vez mais, qualidade e eficácia dos mesmos;
Ofertar novos cursos e oficinas, que atendam as necessidades do público;
Atendimento de crianças menores de 7 anos, aumentando a abrangência e o alcance dos serviços prestados.

Social

DESAFIOS para 2018

DEPOIMENTOS
O Progen ao todo, é uma “casa”, onde você tem realmente uma família a se valorizar, pessoas em que se pode confiar, conversar, tanto como profissional, como na parte pessoal, o
que você vive por fora, dificuldades dia a dia, você tem um imenso apoio aqui dentro. Somos uma família. Progen é uma bênção para muitos!
Deise Cristina da Silva Barboza, 18 anos, aluna do curso de Assistente Administrativo.

Meu nome agora é Felicidade! O Progen “pra mim”, é voltar a viver, eu era
triste, doente do corpo e da alma. Voltei a viver graças ao Progen. Obrigada.
Ana Prado de Siqueira, 57 anos, aluna do curso de Artesanato.
2017
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Casa do Bom Samaritano

A

ia
Assistênc

Social

doação completa do Bom Samaritano, ao homem que necessitava, nos faz perceber a premência de estarmos contribuindo com a mudança
de vida do próximo. Assim é o trabalho desenvolvido na Casa do Bom Samaritano, no qual é voltado para pessoas em situação de rua, promovendo a restauração e valorização da pessoa humana,
nos aspectos biológico, psicológico e espiritual,
combatendo a exclusão e a vulnerabilidade social.
Localizada entre os estados do Rio de Janeiro, São

Atendimentos e serviços oferecidos em 2017
Banhos:

Banhos: 2.310

Cortes de Cabelo:

147

Oferta de Kits higiene:

2.304

Doação de óculos:

18

Paulo e Minas Gerais, em Cachoeira Paulista/SP,
a Unidade 3, da Rede de Desenvolvimento Social
Canção Nova, oferece aos irmãos de rua higiene
pessoal, orientação, atendimento espiritual e acolhida, além de, toda estrutura para que haja uma
restauração de forma gratuita, priorizando, e muitas
vezes, contribuindo para que a pessoa retorne ao
seu antigo lar ou para sua cidade de destino.
Em 2017 foram atendidas 2.709 pessoas.

5

Almoço:
Atividades Extracurriculares
Grupo dialogar

3.269
7
31

Grupo Partilhando Vida

223

Oferta de roupas,
calçados e acessórios:

2.299

Cesta Básica:

154

Oferta de Café da manhã
e lanche da tarde:

5.052

Plantão Psicológico

58

Atendimento Social:

918

Visitas domiciliares
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19

A Rua na Fala – Momento de partilha, realizado

ta e da mediação de diálogos, entender como a experiência de estar em situação de rua ou outras vulnerabilidades, influenciam na vida dos participantes.

Grupo Arte na Vida – Atividade desenvolvida

toconhecimento e projeção de sonhos e desejos,
além, de favorecer a interação sadia entre os participantes.

Grupo Dialogar e Viver – Trabalhou diversas re-

mações e crescimento pessoal.

alidades, por meio de escuta, atendimentos sociais
e apresentações espontâneas, gerando transfor-

Grupo Partilhando a Vida – Momento realizado

diariamente com público presente no projeto, para
promover a partilha, das diversas realidades, que
os levam a estar nas condições atuais, possibilitando assim, compreensão as legítimas necessidades

Grupo Serviço Social – Com encontros mensais, o grupo buscou proporcionar as famílias atendidas pelo serviço social da Casa do Bom Sama-

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

Visitas Domiciliares – O serviço foi realizado pelo

assistente social para acompanhamento, orientação e, se necessário, intervenção mais precisa junto às pessoas atendidas e seus familiares.

31 encontros
dos usuários, conduzindo-os à orientação social,
para as diversas situações apresentadas.

698 participantes

ritano, orientações quanto aos direitos que são
constituídos em lei, e os caminhos para buscá-los.

58 encontros

Social

semanalmente, com os atendidos do projeto, para
contribuir por meio, da criação de uma arte, com
uma experiência que traga apropriação de si, au-

Assistênc
ia

com o público presente no projeto, proporcionando
um ambiente acolhedor, e por meio da escuta aten-

19 visitas

Atendimento Social – Atendimento pessoal e
avaliação socioeconômica, a das pessoas que procuram a casa, para verificação da situação de risco
ou vulnerabilidade social.

Atividades extracurriculares – Palestras socio-

educativas, realização de grupos para discussão de
temáticas, atividades celebrativas em datas comemorativas, conforme o calendário anual.

918 atendimentos
para 755 pessoas

7 atividades

2017
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Atividades e eventos da Casa do Bom Samaritano
Palestra Sexualidade Feminina (14/02)

Atividade desenvolvida para as participantes
Grupo Dialogar e Viver.

Manhã da Beleza (07/03)

a redescobrir sua beleza, resgatando a valorização
pessoal e despertando o “ser mulher”.

Passeio no Bosque de Cruzeiro/SP (02/06)

do grupo, além de experiências próprias e pessoais, em um espaço externo.

Festa Junina (27/06)

resgate das tradições culturais, de junho, favorecendo a integração das famílias e a oportunidade
para o fortalecimento de vínculo.

Comemoração ao Dia dos Pais (11/08)

dores de rua que estão com o vínculo fragilizado
ou rompido com a família. Para finalizar, teve um
almoço especial.

Palestra Transtornos Mentais em Mulheres
(13/09)

nos mentais sofridos por mulheres, as causas, sintomas e tratamento.

Comemoração do Aniversário de 15 anos da
Casa do Bom Samaritano (24/10)

rios do projeto e instituições parceiras, promovendo assim, um momento de unidade e fraternidade.
Após o café, teve a celebração da missa, em ação
de graças, pelo trabalho desenvolvido.

I Dia Mundial do Pobre – Instituído pelo Papa
Francisco

mais necessitados. O evento aconteceu em parceria com diversas instituições, que trabalham com a
população de rua, e teve como objetivo, o resgate
da dignidade da pessoa, por meio de um convite
para mudança de vida.

A proposta da atividade, era elucidar de modo dinâmico, os aspectos da sexualidade feminina.

Uma manhã voltada para promoção da autoestima da mulher, onde cada participante, foi levada

Realizado o passeio com as participantes do grupo
Dialogar e Viver, visando a interação e convivência

A festa marcou o encerramento das atividades do
1º semestre, além de promover de forma festiva o

ia
Assistênc

Social

O dia contou com uma programação especial para
o Dia dos Pais. Iniciou com um café da manhã, seguido de um momento de partilha com os mora-

Atividade realizada para as participantes do Grupo
Social, com orientações sobre os diversos transtor-

As festividades começaram com um delicioso café
da manhã servido para equipe, voluntários, usuá-

Ainda dentro das festividades dos 15 anos da Casa
do Bom Samaritano, teve o evento “Com Deus
tem jeito”, em resposta ao apelo do Papa Francisco, para olhar com mais amor e misericórdia aos

20
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Confraternização de Natal (22/12)

Para finalizar as atividades e festejar 2017, teve um
almoço especial, que além, de promover a integração das famílias e pessoas em situação de rua, teve

como objetivo, reforçar o verdadeiro sentido do
Natal e refletir sobre o amor de Deus por cada um.

*As pessoas atendidas podem participar de vários eventos e ações.

CONQUISTAS em 2017
Reestruturação da equipe do projeto, de forma
a consolidar uma equipe mais madura e coesa, fortalecendo e melhorando a qualidade dos serviços.
Aquisição de equipamento de trabalho, tais
como: caixa de som para utilização diária da equipe de trabalho nos eventos da Casa do Bom Samaritano.

Contratação de um novo colaborador para
exercer a função de auxiliar administrativo.
Realização da pintura interna e externa do prédio da Casa do Bom Samaritano.

DESAFIOS para 2018

Social

formação da vida de cada indivíduo;
Fortalecer e capacitar a equipe de trabalho, para
que cada vez mais possamos oferecer atendimentos
de qualidade à população de rua.

DEPOIMENTOS
Quando cheguei aqui pela primeira vez, foi há 5 anos. Fui recebido muito bem!
Agora de volta à Casa do Bom Samaritano, me receberam novamente bem. Aqui sinto muita paz, ela me dá condições de recobrar as minhas forças, para continuar minha caminhada,
com destino ao Rio de Janeiro, pois minha família é de lá.
Antônio da Silva Santos, 44 anos - Rio de Janeiro/RJ.

Assistênc
ia

Aumentar a atuação e fortalecer o relacionamento com as casas terapêuticas, para encaminhar os
moradores de rua, usuários de drogas, para tratamento de dependência química.
Priorizar os atendimentos para população de
rua, dando toda a assistência necessária para trans-

Estou chegando pela primeira vez na Casa e me senti bem acolhido. Aqui tomei meu banho, tomei um bom café, recebi uma bolsa para colocar minhas coisas e retomar a viagem. Meu desejo, é chegar em casa antes do final de ano, se Deus quiser, pois sem Deus a gente não é nada.
Alessandro Barbosa Costa, 38 anos - Teófilo Otoni/MG.
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CAC - Centro de Atendimento Comunitário

ia
Assistênc

Social

O

22

objetivo do CAC (Centro de Atendimento Comunitário), é revelado em todo o esforço exercido por voluntários, colaboradores e missionários,
na qual visa a melhora na qualidade de vida das pessoas, restaurando a autoestima e oferecendo novas
oportunidades de aprendizado e desenvolvimento,
desde o fortalecimento dos vínculos familiares, a socialização e a convivência comunitária. Tudo isso, é
desenvolvido por meio de atividades que buscam a
transformação e o desenvolvimento social, promovendo a valorização do usuário e sua família.
O CAC oferece oficinas que promovem a inclusão,
educação, cidadania e o apoio à prática regular de
atividades físicas, buscando complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de
situações de risco social, fortalecendo a convivência
familiar e comunitária; orientar acessos a benefícios
e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de
proteção social nos territórios de abrangência do
serviço, oportunizar o acesso as informações sobre
direitos e participação nas políticas públicas.
Por primazia, o CAC ainda estimula o desenvolvimento do protagonismo dos usuários, estimula a
participação na vida pública do território e desenvolve competências para compreensão crítica da
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realidade social e do mundo contemporâneo, estimula e oferece acessos para experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e educativas.
Com vista ao desenvolvimento de novas sociabilidades, favorece o desenvolvimento de atividades do
mesmo ciclo etário e intergeracional propicia trocas
de experiências e vivências, fortalece o respeito, a
solidariedade, os vínculos familiares e comunitários.
Há 7 anos, o CAC, oferece um espaço de atendimento, que facilita a formação integral do ser humano, assegurando espaços de convívio familiar
e comunitário e o desenvolvimento de relações
de afetividade e sociabilidade.
Realiza acompanhamento social, pedagógico e psicológico, proporcionando um atendimento interdisciplinar aos usuários. Realiza eventos culturais, educacionais, artísticos e lúdicos. Busca facilitar a integração e
o fortalecimento da estrutura familiar, e o convívio comunitário onde cada pessoa desenvolve suas habilidades cognitivas, psicossociais e espirituais.
Em 2017 foram atendidas 809 pessoas, que se beneficiaram de diversas atividades e serviços, oferecidos durante o ano.

Atividades do CAC
Curso de Cuidador de Idosos

47

Oficina de Costura e Moda:

38

Oficina de Culinária:

31

Curso de Informática (Kids, Básica
e Avançada):

151

Curso Reciclagem em Informática:

10

Oficina de Manicure e Pedicure:

9

Ginástica

79

Oficina de Musicalização Infantil:

29

Montagem e Manutenção de Computadores:

8

Oficina Recreativa:

9

Oficina de Artes:

44

Oficina de Violão Básico:

46

Oficina de Artesanato:

92

Projeto de Vida:

45

Atendimentos e Serviços de 2017 do CAC
Lanche:

8.237

Oratório:

16

Atendimento Social:

455

Atividades extracurriculares:

13

Grupo Psicologia:

16

Plantão Psicológico:
Transporte dos alunos:

177
3.210

Visita Institucional:

27

Visitas Domiciliares:

47

Workshops:

3

Social

742

Assistênc
ia

Almoço:

*As pessoas atendidas podem participar de vários eventos e ações.
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Eventos em 2017
Workshop de Chocolate (22 a 14/02)

Com ênfase nos Ovos de Páscoa, o objetivo do
workshop, foi oferecer aos participantes, a possibilidade de aprender um ofício que venha a ser
gerador de renda, favorecendo o desenvolvimen-

Dia da Beleza (20/03)

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,
este evento foi destinado para mulheres inscritas
ou não, nas atividades da unidade. Com o objetivo de estimular o cuidado das mulheres e favorecer o crescimento da autoestima, o evento contou
com a presença de vários voluntários, que ofereceram serviços diversos de cuidados como: corte

Aniversário do CAC (20/05)

ia
Assistênc

Social

Maio, comemoramos o aniversário de 7 anos do
CAC, e foram realizadas 2 festividades: Manhã de
Brincadeiras: destinadas as crianças inscritas ou
não, da unidade, com atividades diversas, cujo objetivo foi a diversão, descontração e a possibilida-

Ação Social (20/05)

A Ação envolveu vários Órgãos Públicos do Municípios como: PRAD, CAPS, CEU, Conselho Tutelar,
CRAS, CREAS, OAB, Secretaria de Saúde. O objetivo do evento, foi oferecer à população uma oportunidade de esclarecimento nas diversas áreas de
atuação do município da rede de Assistência Social
e Saúde, que além de orientações, também reali-

Festa Junina (23/06)

O encerramento das atividades do 1º semestre, foi
marcado por este tradicional evento. Os educandos e seus familiares, se fizeram presentes, bem
como, a população do bairro. Comidas e bebidas
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to familiar. Workshop foi para o público acima de
18 anos, educandos da unidade e também aberto
para os não matriculados.

Participação:

42 pessoas

de cabelo e hidratação em parceria com a Escola
de Cabeleireiro Chic´s), de Cachoeira Paulista(SP),
limpeza de pele, manicure, depilação, sobrancelha,
automaquiagem e cuidados com a pele, orientações sobre cuidados com a saúde.

Participação:

74 pessoas

de de um momento de recreação, direcionada com
jogos de equipe. Também foi servido lanche a todos excluir, finalizar com todos e ponto final.

Participação:

32 pessoas

zou a aferição de pressão arterial e glicemia capilar. Foi oferecida a oportunidade de corte de cabelo, cuidados com a pele, sobrancelha e depilação,
por meio do trabalho de voluntários, que se dispuseram a atender o público presente.

Participação:

67 pessoas

típicas, apresentação de quadrilha, brincadeiras
com prendas para as crianças e muita música garantiram o sucesso do evento.

Participação:

181 pessoas

Passeio à Fábrica da Yakult (16/06)

Para os educandos inscritos nas Oficinas de Projeto
de Vida e Artes, foi oferecido o passeio com o objetivo de conhecer todo o processo de fabricação
do suco de fruta e do leite fermentado. Para isso,

Maranathá (18 a 20/08)

Um momento de espiritualidade, reflexão, oração
e oportunidade de revisão de vida, oferecido aos
adolescentes de 15 a 18 anos, da Rede de Desenvolvimento Social, por meio do retiro que aconteceu no CAC. O evento contou com a presença
de missionários da Comunidade Canção Nova em

Romaria Salesiana (20/08)

Nossos educandos, de 9 a 12 anos, participaram
da caminhada, rumo a Aparecida/SP. A Canção
Nova, como Família Salesiana, é sempre convida-

Workshop Trocando Ideias (28 e 29/08)

Uma formação mais sólida e atualizada, sobre assuntos pertinentes da atualidade. O workshop que
abordou temas como: bullying, com a Psicóloga do
Instituto Canção Nova; Relacionamentos Familiares,
com a Assistente Social da Cia de Artes e Afetivida-

Participação:

172 pessoas
(somadas as duas edições)

as crianças fizeram uma visita monitorada onde conheceram cada setor e devidos esclarecimentos.

Participação:

17 pessoas

parceria com os Jovens Sarados. Pregações, orações, muita música, luau e descontração, fizeram
do evento, um marco significativo na vida de cada
adolescente.

Participação:

11 pessoas

da a participar deste evento e a Rede Social, sempre se faz presente.

Participação:

8 pessoas

Social

A feira aconteceu em parceria com as demais unidades da Rede Social. Desenvolvidos pelos educandos da Rede de Desenvolvimentos Social Canção Nova, ao longo do semestre. Apresentações
de dança, música e teatro, abrilhantaram o evento.

Um lanche partilhado foi servido ao final das apresentações.

Assistênc
ia

Feira Interdisciplinar (10/06 e 11/11)

de e Sexualidade, com uma Monitora do Programa
Teen Star. O evento contou com adolescentes do 7º
Ano, da EMEF Otton Fernandes Barbosa.

Participação:

31 pessoas
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Passeio ao Bosque (08/09)

Um momento de lazer e descontração, oferecido
aos educandos, inscritos nas Oficinas de Artes e
Projeto de Vida de Cruzeiro/SP. As crianças tiveram
a oportunidade de um contato íntimo com a natu-

Dia das Crianças (07/10)

Realizado para os educandos inscritos nas atividades da unidade, em parceria com o Progen e
Cia de Artes. Uma festa para as crianças de 6 a 12

Festa de Confraternização

As atividades do 2º semestre, encerraram com um
descontraído momento de convivência entre educadores, educandos e seus familiares, bem como,
os demais colaboradores e missionários, que atu-

Colônia de Férias (11 a 15/12)

Foi uma semana com diversas atividades direcionadas para crianças, entre 4 e 12 anos, atendidas pelos projetos: CAC, Cia de Artes e Progen, e crianças não inscritas nos projetos. Todas as atividades
desenvolvidas, trazem como objetivo principal: di-

reza, por meio de brincadeiras e muita diversão,
além de um delicioso piquenique.

Participação:

anos, onde todas divertiram-se com com gincanas,
brincadeiras e um delicioso lanche.

Participação:

Social
ia
Assistênc

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2017

31 pessoas

am nesta unidade. O evento foi marcado pela celebração eucarística e um momento de lanche partilhado entre todos.

Participação:

127 pessoas

versão e lazer, mas também, contribuem para o
desenvolvimento social, cultural e pedagógico dos
participantes.

Participação:

*As pessoas atendidas podem participar de vários eventos e ações.
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10 pessoas

15 educando do CAC

CONQUISTAS em 2017
Tivemos o início da Oficina de Artes para crianças de 6 a 9 anos, que favoreceu aos educandos,
a oportunidade de atividades lúdicas construtivas,
contribuindo para o desenvolvimento e a criatividade de habilidades, por meio de teatros, pintura, artesanatos manuais e outras formas de expressão artística, além de ampliar seu convívio social.

Complementaridade do quadro de colaboradores, como: pedagogia e secretaria, o que favorece a dinâmica de toda a equipe, contribuindo
para a melhoria do desempenho das atividades
de cada oficina.

DESAFIOS para 2018

DEPOIMENTOS
O CAC é um lugar legal e divertido e eu gosto de todos os colegas, do professor e dos
que trabalham lá. Amo como eles cuidam das crianças. O lugar que eu mais gosto é a capela, principalmente quando tem missa. O CAC me ajudou a ser melhor com a minha família e com meus amigos, pois me ensinou a expressar o que eu sinto e o que eu penso.
Letícia Nico Vareiro, 9 anos - Musicalização Infantil.

Social

rem um trabalho específico e alcance o resultado esperado.
O grande desafio existente para o próximo ano,
se dá, nos trabalhos desenvolvidos na área da psicologia. A alta demanda para essa área e uma carga
horária, reduzida do profissional no setor, o que leva
a ser um desafio, a inovação e manutenção dos trabalhos implementados.

Assistênc
ia

Propor uma integração entre as oficinas oferecidas para crianças, de 6 a 9 anos, com os cursos de
Musicalização, Artes, Informática Kids e Projeto de
Vida, que terão os conteúdos construídos de forma
única, para que, um complemente o outro, e assim,
a criança alcance uma visão mais ampla em sua formação.
Iniciar uma turma de Pilates, na Oficina de Ginástica, destinada para pessoas com restrição em suas
atividades físicas, a possibilidade delas desenvolve-

Agradeço a Canção Nova pelo CAC e a oportunidade que ele abre para vários trabalhos
e fonte de renda para tantas famílias. Agradeço aos professores, funcionários e colegas
que conheci aqui.
Elizabeth de Oliveira Neves, 69 anos - Ginástica.
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Cia de Artes

ia
Assistênc

Social

C
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om o objetivo de evangelizar por meio da arte,
a Cia de Artes, atende crianças e adolescentes, despertando neles, a importância das atividades culturais, e assim, contribuindo para o crescimento de uma nova visão da sociedade. O projeto
utiliza a arte e a cultura, como instrumento de mudanças sociais, desenvolvendo as capacidades motoras, emocionais e espirituais, buscando sempre o
desenvolvimento integral do ser humano.
Com as aulas gratuitas de Ballet, Jazz, Hip-hop e
Artes Plásticas, é possível reconhecer e revelar novos talentos. A Cia também conta com o programa
Teen Star, um método internacional de educação
holística em sexualidade humana, que apresenta
um novo olhar para a educação da afetividade e
sexualidade dos jovens, integrando no processo,
os pais e educadores.
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A Cia de Artes, proporciona o acesso a cultura, integrando toda a família, por meio de espetáculos e
contextos sociais apresentados, sempre acreditando na importância do envolvimento familiar para a
formação. Muito mais do que promover a arte, busca-se a valorização do ser humano e do trabalho em
equipe, demonstrando a importância de cada indivíduo para a concretização de um objetivo, sempre
prezando pela disciplina e respeito mútuo.
Em 2017, foram atendidas 623 pessoas, que se beneficiaram de diversas atividades e serviços que foram oferecidos durante o ano. Muito mais que a
manifestação artística, o objetivo da Cia de Artes,
cumpre a cada ano, a valorização do ser humano e
de trabalho em equipe, formando novos cidadãos
para o mundo.

OFICINA

IDADE

PARTICIPANTES

Ballet

4 a 17 anos

182

Jazz

5 a 17 anos

94

Hip-hop

7 a 14 anos

9

Artes Plásticas

7 a 12 anos

8

Teen Star

8 a 12 anos

6

368

Reuniões de pais e alunos:

1

Atividades extracurriculares:

13

Transporte dos alunos:

1295

Almoço:

209

Visitas Institucionais:

4

Lanche:

554

Visitas Domiciliares:

4

Grupo Psicologia:

1

Workshop:

1

Plantão Psicológico:

Assistênc
ia

Atendimento Social:

Social

Atividades Cia de Artes em 2017

289

*As pessoas atendidas podem participar de vários eventos e ações.
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Eventos da Cia de Artes em 2017

Capacitação sobre educação emocional
(23 a 27/01)

com a formação integral, o encontro foi ministrado
pelo Pe. José Victor Óron Semper.

Workshop de técnica clássica (07 a 09/02)

acima de 13 anos cursando Ballet Clássico.

ia
Assistênc

Social

Visando a capacitação dos educadores e contribuir

Com objetivo de proporcionar conhecimento técnico. A atividade foi direcionada para as educandas

Participaram:

4 pessoas

Participaram:

91 pais

Reunião de pais (23/02)

Permitindo que os pais pudessem estar mais a par
das situações que permeiam a vida dos seus filhos.

Comemoração do dia das mulheres (08/03)

Com o objetivo de promover mais proximidade da
família ao Projeto, a comemoração do dia da Mu-
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lher, contou com a participação de mães e familiares do sexo feminino dos educandos.

Participaram:

5 pessoas

Homenagem ao Dia das Mães (11/05)

Teve uma apresentação artística dos educandos
em homenagem as mães. Além da singela homenagem, este momento também permitiu que nos-

Sensibilização promovida pelo setor de psicologia para a mães (19/05)

Visando proporcionar um ambiente de troca de experiências, sobre “o ser mãe e o ser mulher”.

X feira interdisciplinar (10/06)

A edição do 1º semestre, aconteceu em conjunto com as outras unidades da Rede de Desenvolvimento Canção Nova, tendo como principal

sos educandos demonstrassem que aprenderam a
ser e ser uma via de acesso a cultura para a população.

Participaram:

227 pessoas

Participaram:

6 pessoas

objetivo, promover a integração com os outros
educandos, da Rede de Desenvolvimento Social.

Participaram:

19 educandos

Participaram:

23 educandos

Festa de junina (30/06)

Em conjunto com o Progen, além de marcar o encerramento das atividades do 1º semestre, a fes-

Homenagem do dia dos pais (12/08)

Realizado um momento de interação e recreação
entre pais e filhos, por meio de atividades cooperativas.

Romaria Salesiana (19/08)

Reunidos como família salesiana, mais um ano, nossos educandos, participaram deste encontro, viven-

ta proporcionou momentos de lazer e integração
das famílias.

Participaram:

26 educandos

Participaram:

17 pessoas

Assistênc
ia

Para facilitar o acesso de nossos educandos ao
contexto histórico e cultural da região, foi realizado esse passeio.

Social

Passeio ao Sítio do Picapau Amarelo (14/06)

ciando, além do contato com demais instituições e
obras sociais, um momento de evangelização.

Participaram:

4 educandos

2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

31

Visita ao Berço Redenção (20/09)

Para promover a conscientização sobre a realidade
das crianças, que vivem em um abrigo, e despertar

Comemoração ao Dia da bailarina (21/09)

A comemoração aconteceu de forma que as crianças adentrassem ainda mais na dinâmica da carac-

a solidariedade em nossos educandos.

Participaram:

9 educandos

terização do ser bailarina, com penteados, maquiagem, atividades manuais e brincadeiras.

Participaram:

30 educandos

Participaram:

11 crianças

Participaram:

14 educandos

Festa das crianças (07/10)

Em conjunto com o CAC e o Progen, o principal
objetivo foi, promover um momento de recreação
e lazer para os educandos.

Comemoração do aniversário de 12 anos da
Cia de Artes (11/10)

XI Feira Interdisciplinar (11/11)

Participaram:

25 educandos

Participaram:

13 educandos

Participaram:

7 educandas

ia
Assistênc

Social

A edição do 2º semestre, aconteceu em conjunto com as outras unidades da Rede de Desenvolvimento Canção Nova, além, de promover a inte-

gração dos educandos dos projetos, CAC, Cia de
Artes e Progen. O evento contou apresentações e
exposições do trabalho desenvolvido no semestre.

Passeio ao aquário de Aparecida (17/11)

Com o objetivo de promover um momento de lazer e conhecimento.

Festival de Dança em Guaratinguetá (08/12)

Alunas participaram do evento que contribuiu,
para uma nova experiência pessoal e artística.
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Colônia de férias (11 a 15/12)

A Colônia aconteceu em conjunto com o Progen
e CAC. Além de proporcionar aos nossos educandos momentos de lazer, recreação e muita diversão, as atividades desenvolvidas contribuíram

Espetáculo de encerramento das oficinas
(09/12)

Com o tema: “Pelas Mãos de Maria”, o espetáculo, marcou o encerramento das atividades de
2017, proporcionando que nossos educandos de-

com o desenvolvimentos social, cultural e pedagógico dos participantes.

Participaram:

11 crianças

monstrassem o que aprenderam. Uma rica experiência artística e pessoal, via de acesso da cultura
para população.

Participaram:

89 educandos

*As pessoas atendidas podem participar de vários eventos e ações.

CONQUISTAS em 2017
Estruturação da equipe, que passou a contar com
novos profissionais, sendo: auxiliar administrativo e

psicólogo, contribuindo assim, para uma melhor organização e qualidade nos serviços.

DESAFIOS para 2018
Social

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

Assistênc
ia

Oferecer novas oficinas (coral) e aumentar o número de pessoas atendidas;
Melhorar a estrutura do prédio com a troca do
tablado e do telhado;

DEPOIMENTOS
Desde pequeno gosto muito de dançar, por isso amo fazer Jazz. O que mais gosto são as
apresentações de final de ano no espetáculo.
Susana Pereira, 9 anos - aluna do Jazz.

Foi muito bom ver o interesse da Lívia em estar nas aulas, ver sua participação e o desejo
de ir em frente nessa bela parte da arte, que é a dança. E ao estar ali no ambiente da Cia
de Artes é belo ver no rosto de tantas meninas o desejo e o empenho em mostrar o talento de cada uma pela dança, seja no jazz ou no ballet.
Adriana Tomazella, mãe da aluna Lívia, 5 anos.
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Saúde

A

missão da unidade de Saúde, do Social Canção
Nova, é embasado no cuidado para com cada
pessoa, transformando sua vida por meio do amor
aplicado não somente aos atendimentos, mas também no acolhimento da realidade de cada paciente.
Por meio dos gestos de atenção, carinho e dedi-

“

cação de cada profissional e missionário, que hoje
atua no Posto Médico, é possível levar Deus as pessoas nas pequenas ações, e assim, propagar o bem,
oferecendo-lhes uma oportunidade de vida melhor.
É a evangelização acontecendo na vida das pessoas,
por meio dos cuidados de Deus e de nossas mãos.

Levem Deus aos doentes.
Será mais valioso que qualquer outro tratamento.
São Pe. Pio

2017
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Posto Médico Pe. Pio

O

Saúde

amor e respeito, esses são ensinamentos essenciais no atendimento do Posto Médico Pe.
Pio, que busca o acolhimento de todos, de acordo
com os valores cristãos. O objetivo do Posto Médico Pe. Pio, é prestar um atendimento de qualidade e gratuito a população de Cachoeira Paulista e
região, além de acolher os peregrinos que visitam
a Sede da Canção Nova. Com profissionais qualificados, os atendimentos não se baseiam apenas em
encontrar o diagnóstico e tratá-lo, mas também, no
acolhimento com amor e atenção, buscando entender a situação do paciente e sua realidade.
Atualmente, o Pe. Pio, oferece serviços médicos,
odontológicos, enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos, laboratoriais e de farmácia, além do aten-

Indivíduos:

5206 pessoas atendidas

Atendimentos:

17984

Procedimentos:

51907

Áreas de Atendimento no Posto Médico
Medicina

Pronto Atendimento (PA): atende os casos de
emergência e pacientes sem horário marcado.
Atendimento, de segunda a sexta e nos finais de
semana, que tem eventos na Canção Nova.
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dimento a pessoas em sua residência, de acordo
com o problema vivido por ela. Utilizamos a multidisciplinaridade para atender cada ser humano por
completo.
Em 2017 o Posto Médico teve os seguintes números
de atendimentos e procedimentos:
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Ambulatório: consultas previamente agendadas,
com os especialistas na área de pediatria, cardiologia, dermatologia, gastroenterologia e clínico geral.

Atendimentos:

7.159

A equipe desenvolveu além dos procedimentos
de rotina, projetos como: atendimento de lesão
de pele com o setor de fisioterapia, amamentação

Odontologia

Atendimentos previamente agendados nas áreas de: cirurgia bucomaxilofacial, endodontia, ortodontia, odontopediatria, dentística, prótese, perio-

Laboratório

Dentro do Posto Médico Pe. Pio, o laboratório realiza exames de bioquímica, hematologia, urinálise,
imunologia e parasitologia. Em 2015, a novidade
foi a realização de exames que utilizam a técnica

Fisioterapia / Terapia Ocupacional

Com o objetivo de levar a recuperação funcional
aos pacientes, a fisioterapia realiza atendimentos
na área de traumato-ortopedia, neurologia, respiratório, RPG, pilates, dermatofuncional na área de
pós-operatório de mastectomia e cirurgias vasculares, com atendimentos individuais para adultos

Centro de formação “Famílias Novas”

Serviço para a educação das famílias a respeito da
regulação natural da fertilidade, visando a redescoberta do valor e do significado da sexualidade
humana, em que tenha uma disponibilidade fundamental para paternidade e a maternidade responsável, respeitando as leis naturais. Sendo responsável pelo Programa “Nova Mamãe”, que acontece

Farmácia

Com a finalidade de atender as necessidades do
Pronto Atendimento, além de disponibilizar medicamentos a população em vulnerabilidade social, a

Unidades de medicamentos distribuídos:

com o Centro de Formação de Famílias Novas e o
Projeto Nova Mamãe.

Atendimentos:

26.564

dontia, disfunção têmporo-mandibular e ortopedia
funcional dos maxilares.

Atendimentos:

10.869

de ELISA, correspondendo a exames como: hormônios da tireoide, HIV, Próstata, vitaminas e sorológicos.

Atendimentos:

17.495

e crianças. Além disso, a área também disponibiliza terapia ocupacional, com atendimentos voltados para desordem cognitiva, afetiva, perceptiva
e psicomotora, provenientes de distúrbios genéticos, traumáticos ou adquiridos.

Atendimentos:

4.656

de janeiro a novembro, mensalmente para as gestantes colaboradoras, da Fundação João Paulo
II, pelo Curso de Capacitação para Instrutores do
Método de Ovulação BillingsTM e pelo Aprofundamento “Famílias Novas”, em parceria com o Departamento de Eventos da Comunidade Canção
Nova.

Atendimentos:

Saúde

Enfermagem

712

Farmácia adquire e distribui tanto medicamentos,
como materiais de uso hospitalar, realizando a triagem e registro para manter o controle de qualidade dos materiais distribuídos.

69.621
2017
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Serviço social

Atende as necessidades sociais dos pacientes, avaliando e analisando a realidade de cada um, auxiliando no tratamento e acompanhamento da situação apresentada. Além disso, promove eventos,

Saúde

Fonoaudiologia

Atendimento e acompanhamento fonoaudiológico, de acordo com a realidade de cada paciente,
habilitação e reabilitação das competências comunicativas e promoção da qualidade de vida. O se-

Nutrição

Acompanhamento e aconselhamento para uma
alimentação mais saudável, voltados para os pacientes atendidos pelo Posto Médico Pe. Pio,

38
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reuniões e conversas, que visam o esclarecimento
da população atendida.

Atendimentos:

690

tor também trabalha com projetos de mapeamento vocal, aperfeiçoamento vocal e treinamento de
habilidades comunicativas.

Atendimentos:

440

desenvolvendo a prevenção de doenças, por
meio da orientação especializada.

Atendimentos:

285

Psicologia

O atendimento no setor de Psicologia, visa criar
um espaço terapêutico, onde o paciente possa se
reencontrar, se autoconhecer, se avaliar, e aprender a dar respostas diferentes e significativas na
vida, visando assim, a sua autoestima, o melhor relacionamento consigo e com o próximo, lhe proporcionando uma qualidade de vida saudável nos

Atendimentos

Atendimentos diários de segunda a sexta para
pessoas que buscam orientação sobre fertilida-

âmbitos: sociais, familiares, profissionais e pessoais. Os atendimentos psicológicos são individuais
e quando necessário, é realizado em grupo com a
equipe multidisciplinar do Posto Médico Padre Pio.

Atendimentos:

532

de e métodos naturais para o exercício da sua
sexualidade.

Atendimentos:

285

CONQUISTAS em 2017
Aquisição de novos equipamentos, atendendo
com mais qualidade e realizar novos procedimentos;

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

Execução de exames cardiológicos com a utilização de esteira ergométrica;

Ganhamos um carro que facilita a logística de assuntos administrativos do Posto Médico.

Continuar com atendimento de qualidade e humanizado aos pacientes do Posto Médico Pe Pio, peregrinos, colaboradores, missionários, população de
Cachoeira Paulista/SP, e redondezas, priorizando os
que mais possuem vulnerabilidade social;

Ter uma boa parceria com Órgãos de Saúde, responsáveis de Cachoeira Paulista/SP, Secretarias de
Saúde e Santa Casa.

2017
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Educação

N

a busca pela formação integral de “Homens
Novos para o Mundo Novo”, a Fundação João
Paulo II, a partir de um desejo de Monsenhor Jonas
Abib, iniciou as atividade educacionais do Instituto
Canção Nova, sendo complementada por meio da
Faculdade Canção Nova, constituindo assim o Polo
Educacional.

“

A partir dessa busca pela formação integral, o polo
educacional, preza pela formação ética e cidadã de
seus alunos, preparando para a vida, sendo reflexo
do amor de Deus no mundo e transformando o Seu
amor em gestos e atitudes que contribuem para
uma sociedade mais digna e serena.

Educar na Canção Nova é acreditar no educando e no seu potencial.
Monsenhor Jonas Abib

2017

”
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Instituto Canção Nova

A

educação é a grande arte de formar homens”,
e é por meio das palavras de Dom Bosco, que é
possível compreender o trabalho desenvolvido pelo
Instituto Canção Nova. Fundado em fevereiro de
2001, as atividades iniciaram-se com 78 alunos, sendo divididas: no Ensino fundamental I, 1ª e 4ª séries
no período da tarde. Atualmente a escola oferece
Educação Básica dividida em ensino infantil, ensino
fundamental I, do 1º ao 5º ano; ensino fundamental
II, do 6º ao 9º ano; e ensino médio, da 1ª a 3ª série,
para crianças, adolescentes e jovens, além do curso
técnico em Rádio e TV, que prepara o aluno para o
mercado de trabalho.
Todo aprendizado acontece por meio de atividades
pedagógicas, sociais, psicopedagógicas, recreativas, esportivas, atividades de reforço, aulas de informática, música, espanhol e inglês, em todas as
modalidades de ensino. O Instituto Canção Nova,
busca oferecer, com responsabilidade e eficácia,

uma educação diferenciada e de qualidade, desenvolvendo assim conteúdos pedagógicos com base
na LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), almejando a valorização do ser humano.
A missão é educar de forma integral, formando pessoas capazes de atitudes transformadoras, tendo o
Evangelho como instrumento eficaz, para a formação de um mundo novo, mais justo, solidário e fraterno. Todo trabalho acontece por meio do contato
direto e relacionamento interpessoal, de confiança
e amizade. O aprendizado acontece em conjunto
com a família dos alunos, priorizando uma relação
de cooperação e unidade, com o objetivo de formar homens novos para um mundo novo, exercendo a cidadania, ética, justiça social e valores cristãos,
preparando os jovens para a busca de um mundo
mais fraterno.

Educação

“

Durante o ano de 2017, houve um grande número
de atendimentos, sendo 1.124 alunos matriculados
42
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O número de atendimento por Intervenções realizadas pela
Psicóloga Escolar e Atendimentos psicopedagógicos, foram:
Promove o desenvolvimento social, físico, afetivo,
intelectual e psicológico das crianças, incentiva a
integração do grupo, a socialização e o desenvolvimento psicomotor, ampliando a comunicação ver-

Ensino Fundamental

Permite o desenvolvimento das habilidades e competências nas diversas áreas do conhecimento, por
meio de atividades culturais, sociais, físicas e religiosas, consistindo no desenvolvimento integral da

Ensino Médio

Visa a formação integral do jovem, desenvolvendo
nele a capacidade de aprender, de criar, analisar e
de atuar, assegurando a preparação ética de bons
cristãos e honestos cidadãos. Nesta etapa, são tra-

Total:

65

110

estudantes

criança e do adolescente, auxiliando na construção
da própria identidade.

777

estudantes

balhadas atividades ligadas ao Exame Nacional do
Ensino Médio e pesquisa de campo.

237

estudantes

alunos

1.124

Atendimentos psicopedagógicos
316

bal, corporal, visual e escrita por meio de atividades lúdicas e criativas.

Intervenções realizadas
Psicóloga Escolar

pela

crianças /adolescentes

29

pais atendidos

pais e educadores

98

intervenções com alunos

No Instituto Canção Nova, está inserido também o
Serviço Social, o que amplia os serviços oferecidos,
trabalhando questões sociais relacionadas a vida escolar e familiar, contribuindo para o crescimento humano social e cultural. Trabalham de forma integra-

Educação

Educação Infantil

da no Instituto Canção Nova: Núcleo de Psicologia,
Núcleo de Psicopedagogia, Núcleos de Projetos
Pedagógicos, Núcleo Didático-Pedagógico (elaboração de apostilas), Núcleo Social, Pastoral do Polo
Educacional e Psicomotricista.

2017
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Atividade de Escola, Oratório e atividades extracurriculares:
Atividades na escola (Parte Pedagógica): Educação Infantil, Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Técnico

Aulas de computação

Atendimento psicológico as Famílias (responsáveis, alunos e familiares)

Aulas de plantão ensino médio

Atendimento psicopedagógico as famílias (responsáveis, alunos e familiares)

Aulas de plantão ensino fundamental

Aulas de ginástica rítmica
Aulas de música

Atividades extraclasse:
Projetos interdisciplinares, visando mais integração do aluno a cultura, socialização, criatividade,
estimulando ainda, o trabalho em equipe

Oficinas de música (bateria, teclado, violão e coral)

Brinquedoteca: espaço direcionado ao estudo interdisciplinar, trabalhando as dificuldades de
aprendizagem, de socialização e linguagem

GRD (Ginástica Rítmica Desportiva)

44
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Aulas psicomotoras
Aulas de reforço escolar

Educação

Aula de música

Escolinha de atletismo, handball e futebol

2017

Escola de Pais

adolescência, violência, cumplicidade, disciplina,
organizar as horas de estudos dos filhos, socialização e sexualidade.

Formação continuada para educadores

com temas variados para a formação de educadores e de sua equipe.

Capacitações pedagógicas com uma equipe
multidisciplinar

peutas ocupacionais, professores universitários na
área de tecnologia educacional, sistema preventivo de educação, ludicidade e neuroeducação;

O núcleo de psicologia escolar, organiza os temas para a formação continuada dos pais. Assuntos como: dificuldades de aprendizagem, drogas,

Educação

A direção escolar e sua equipe, organiza todo semestre, uma semana de capacitação e formação,

Nutricionista, psicólogos, psicopedagogos, tera-

Catequese 1ª fase;
Catequese 2ª fase;
Crisma;

Programa de Formação sobre Sexualidade
para crianças e jovens;

Perseverança;
Missas e retiros espirituais para o corpo docente,
discente, familiares e toda comunidade.

2017
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Eventos em 2017:
Feira da Alimentação - Projeto A B C da Alimen-

tação - campanha de doação de alimentos para
instituições sociais e filantrópicas.

Festa Junina - Construindo décadas - campanha

Educação

de doação de agasalhos para instituições educativas e sociais.

46
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Festa da Primavera - Palavreando Versos
Feira do Saber - Histórias, um passaporte para o
mundo - caracterização de décadas, invenções ao
longo do tempo.

CONQUISTAS em 2017
“Maranathás” para alunos, encontros espirituais
para as famílias e atividades diferenciadas em nosso oratório, contando com a participação ativa da
Pastoral do polo educacional;
Momento de formação sobre a filosofia da Instituição para os colaboradores;

Realização de curso de capacitação para os colaboradores;
Oficinas de músicas para os alunos;
Viagens pedagógicas.

DESAFIOS para 2018
Realizar cursos de capacitação para os educadores e demais colaboradores;
Aquisição de mais 2 Data Shows;
Realizar melhorias na sala de professores;
Aquisição de mais materiais de apoio e pedagógico;
Troca da rede da quadra de esportes.

Educação

Realizar projetos pedagógicos externos;
Iniciar o cursinho de preparação para o ENEM,
em abril;
Melhorar a parte de som da escola;
Contratação de auxiliares de coordenação para um
melhor atendimento aos professores, alunos e pais;
Contratação de um pessoa na área de exatas
para o núcleo de apostilas;

2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

47

Faculdade Canção Nova

Educação

S

48

ituada no Vale do Paraíba, a Faculdade Canção Nova, veio suprir um déficit considerável na
área do ensino superior. Segundo dados do IBGE,
enquanto no Estado de São Paulo a média é de
uma vaga para 427 pessoas, no Vale do Paraíba, a
média é de uma vaga para 734 pessoas.
Em um mundo onde a pobreza, as desigualdades
e as precariedades das relações humanas são presentes na vida de tantos jovens, é essencial contar
com uma formação baseada em valores. Percebendo essas necessidades, a importância de formar
seu próprio corpo de colaboradores e de contribuir com a abertura de mais vagas no ensino superior regional, a Fundação João Paulo II, em 2007,
vislumbrou a oportunidade de criar a sua própria
Faculdade, procurando oferecer educação de qualidade e diferenciada, baseada em valores, princípios éticos e morais.
A Faculdade Canção Nova, institui-se com missão
de oferecer educação de qualidade, promover a
formação integral da pessoa humana e a capacitação para o exercício profissional, com base no
exercício democrático da cidadania, na defesa da
qualidade de vida e no desenvolvimento sustentável. Em outras palavras, oferece aos seus alunos
mais que capacitação profissional, mas formação
com base em valores que propõem a construção
de uma sociedade mais justa.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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Busca fomentar no meio universitário, ações pastorais, visando a evangelização segundo a Exortação
Apostólica Evangelii Nuntiandi , bem como, desenvolver o ensino laboral com o intuito de aplicar os
conhecimentos teóricos, adquiridos por meio da
experiência do trabalho em área específica de cada
curso, com ênfase nos meios de comunicação. As
atividades didáticas e pedagógicas, com valores
em conformidade com o pensamento social cristão, com matriz católica, procuram adotar a visão
de aprendizagem como um processo pessoal.
Na Faculdade Canção Nova, o aluno aprende de
forma ativa e contínua, incentivando a desenvolver a interdisciplinaridade e aplicar as diferentes
formas de saber, nas soluções de problemas sociais. Desta forma, busca formar e qualificar quadros profissionais empenhados na construção de
uma sociedade mais justa, democrática, participativa e solidária, com respeito aos valores próprios e
alheios. Impulsiona o desenvolvimento integral da
pessoa humana, das comunidades e instituições,
estimulando nelas suas potencialidades, favorece a
redução das desigualdades sociais regionais, a partir de investimentos em ensino e projetos sociais,
integra-se as demais instituições de ensino superior, pesquisa e comunicação, para colaborar no
desenvolvimento educacional, tecnológico, científico e social do país.

A Faculdade Canção Nova realizou em 2017, atividades no ensino
superior, nível graduação, com os seguintes cursos:
Filosofia, licenciatura.
Jornalismo, bacharelado.

Ao final do ano letivo, a Faculdade Canção Nova contava com 		 286

A Faculdade Canção Nova, por meio da Diretora Geral e do Diretor Executivo, da Mantenedora,
Fundação João Paulo II, estabeleceu o processo de
concessão de bolsas de estudo, no 2º semestre de
2014, através de Edital, com recursos decorrentes
da condição de entidade filantrópica. O documento é atualizado a cada semestre e disponibilizado no

Primeiro Semestre de 2017:
109
114

atendimentos de forma gratuita
atendimentos de forma parcialmente gratuita

alunos matriculados.

sítio eletrônico institucional para consulta e download. Os benefícios da Filantropia, de 50% ou de
100%, do valor das mensalidades, são oferecidos a
partir do mês de publicação do resultado da seleção final. Os benefícios concedidos, cobrem apenas
as mensalidades e são de caráter pessoal e intransferível.

Segundo Semestre de 2017:
96
128

atendimentos de forma gratuita
atendimentos de forma parcialmente gratuita

Eventos e principais ações de 2017
Em 2017, a Faculdade Canção Nova realizou, nas datas arroladas, os seguintes eventos acadêmicos institucionais, previstos em Calendário Acadêmico:

Semana de acolhimento - 30/01 a 03/02
Retiro universitário - 4 e 5/03
V Simpósio Fé e Razão - 20 a 22/03
Simpósio universitário - 8 e 9/04
Workshop universitário - 13/05
VI Jornada de Comunicação - 15 a 17/05

Educação

Administração, bacharelado.
Comunicação Social, habilitação em Rádio e TV,
bacharelado.

IV Administração na prática - 20/05
IV Simpósio de Iniciação Científica - 24/06
Workshop universitário - 2/09
V Semana da administração - 18 a 20/09
Retiro universitário - 7 e 8/10
IV Semana Integrada - 16 a 19/10

2017
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Além dos eventos acadêmicos, a Faculdade Canção Nova promoveu
dois cursos de extensão, sendo:
Educação Ambiental - Ministrado pelo Prof. Dr.

Henrique Alckmin Prudente, e realizado no 2º semestre, nos dias: 2, 9, 16, 23 e 30/10; 6, 13 e 27/11,
com carga horária de 30 horas. Foi realizada uma
parceria com a ETEC Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel, de Cachoeira Paulista/SP, abrindo o
curso, e a participação dos alunos da ETEC, além
dos alunos da Faculdade Canção Nova.

Libras – Língua Brasileira de Sinais - Ministra-

do pela Profa. Esp. Anna Aryel Amaro da Silva, no
2º semestre nos dias: 3, 10, 17, 24 e 31/08; 14, 21 e
28/09; 5, 19 e 26/10; 09, 16, 23 e 30/11 e 7/12 com
carga horária de 30 horas.

Em 2017, foram promovidos pela Faculdade Canção Nova, dois encontros para capacitação do corpo docente, totalizando sete participações de professores em todas as capacitações. A seguir, estão apresentados os projetos das capacitações promovidas, e relação de presenças auferidas em listas apropriadas assinadas para este fim.

13ª. Jornadas Regionais SEMESP

Educação

Carga horária: 9h.
Responsáveis: Rodrigo Capelato, Glauson Mendes, José Roberto Covac, Gustavo Hoffmann, Iara
Andréa Alvares Fernandes, Fábio Reis, Data: 3 de
maio, de 2017 às 9h.
Local: Monreale Hotel, São José dos Campos/SP
Participação: 5 docentes, além do Secretário Geral e do Técnico do Setor de Tecnologia da Informação da IES.

50
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O Futuro do Ensino Superior (SEMESP/
LASPAU/Harvard)

Carga horária: 8h.
Palestrantes: Yijay Kumar (Massachusetts Institute of
Technology) e Stephanie H. Kenen (Harvard College)
Data: 9 de junho, de 2017, das 9h às 17h30.
Local: Pullman São Paulo Ibirapuera
Participação: 2 docentes.

Formaturas
Em 2017, a Faculdade Canção Nova organizou a colação de grau solene. O evento ocorreu em 19 de dezembro, terça-feira, congregando quatro turmas concluintes dos cursos de Administração, Jornalismo, Rádio e TV e Filosofia, que ingressaram em janeiro de 2014.

A Diretoria Acadêmica e o Núcleo de Comunicação realizaram em 2017, uma ação de divulgação
de informações importantes aos discentes aderentes à área acadêmica. Esta ação contemplou a utilização das redes sociais da Faculdade Canção Nova
(Facebook, Instagram e Twitter);
Atualização de indicadores de qualidade de atividades acadêmicas e de atendimento ao discente
e ao docente, gerados em 2016;
Reconhecimento do Curso de Jornalismo: Considerações finais da Comissão: o curso de Jornalismo da Faculdade Canção Nova apresenta um perfil
de qualidade bom, com Conceito Final 4,0;
Reconhecimento do Curso de Administração:
Considerações finais da Comissão: o curso de Bacharelado em Administração ofertado pela Faculdade Canção Nova apresenta um perfil muito bom
de qualidade, com Conceito Final 4,0;
Reconhecimento do Curso de Rádio e TV: Consi-

derações finais da Comissão: o curso de Rádio e TV
da Faculdade Canção Nova – FCN, atende de forma
muito boa todos os requisitos legais e normativos
para seu reconhecimento, com Conceito Final 4,0;
Autorização do Curso de Teologia: Considerações finais da Comissão: a comissão de avaliação, in loco, considera que o curso de Bacharelado
em Teologia, modalidade presencial, da Faculdade
Canção Nova, apresenta um perfil muito bom de
qualidade, com Conceito Final 4,0;
Recredenciamento Institucional: Quanto aos requisitos legais, a comissão verificou que a IES atende integralmente as exigências da legislação. Com
Conceito Final 4,0;
Em junho de 2017, na Faculdade Canção Nova,
reformas foram feitas a fim de adaptar o polo educacional, tornando-o acessível a docentes, discentes,
colaboradores e visitantes. Os investimentos
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Educação
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realizados na infraestrutura da IES buscam atender
não só exigências da norma NR 9050/2015, mas
contribuir para independência de pessoas com deficiência dentro dos espaços da Faculdade.
As principais adequações são:
Rampas de acesso a cadeirantes;
As escadas do Espaço Arcanjos foram totalmente reformadas, com fechamentos dos espelhos dos
degraus, instalação de corrimão em toda sua extensão, aplicação de adesivos luminosos, placas
em braile nos corrimãos e fitas antiderrapante nos
degraus; no Espaço Mãe e Mestra foi instalado, a
partir do início da rampa até as salas de aula, corrimão contínuo para auxiliar no trajeto,
No banheiro adaptado foi instalado guarda-corpo,
e corrimão e um alarme, para que o usuário consiga
pedir ajuda no caso de acidente dentro do sanitário;
Alarme dentro do banheiro com campainha sonora e visual para o lado de fora do banheiro;
No 1º andar do Espaço Dom Bosco, foram insta-
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lados corrimãos dos dois lados da rampa para acesso ao laboratório de informática e sala de aula;
Espaços com elevações e degraus foram reformados com instalação de guardas-corpos;
Na quadra foi instalado um guarda-corpo, criando um corredor de acesso à arquibancada e separando a passagem no pátio;
Reserva de espaço para cadeirantes;
Instalação de placas com escritas em braile com
o novo padrão para o polo educacional, buscando
tornar o deficiente visual o mais independente para
percorrer seu trajeto e se localizar dentro da instituição;
Pisos táteis e mapa tátil;
Placas táteis nos corrimãos de escadas indicando
início e fim de degraus;
Instalação de placas táteis no elevador;
Demarcação de espaço exclusivo para estacionamento de cadeirantes ao lado da rampa de entrada
para Faculdade.

DESAFIOS para 2018
Para a Faculdade Canção Nova como um todo
o maior desafio para 2018 será a elaboração do

novo PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
– vigência 2019-2023.

DEPOIMENTOS

Educação

Na Faculdade Canção Nova posso unir profissional e espiritual, posso ter acesso aos a laboratórios da TV e da Rádio Canção Nova, tenho contato direto com o que quero trabalhar, coisa que em outras faculdades é difícil de acontecer. Os profissionais que lecionam
na faculdade são muitos humanos e te tratam de forma individual, olhando as suas limitações e ajudando no que precisa.
Luiz Alfredo Duprat Silva, estudante do 7º período de Rádio e TV.
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TV Canção Nova

D

esde 1989, a TV Canção Nova tem a missão de
anunciar o evangelho e a transformação, e todas
as ações culminam na honra de poder trabalhar pelo
Reino de Deus. Tudo que é transmitido, é pela causa do Evangelho ou não estaria em nossa Grade de
Programação. As ações de maior importância no ano
de 2017 foram os programas Especiais de Campanha, que atualizavamos telespectadores sobre a nobre missão de anunciar a Boa Nova.
A TV Canção Nova tem como prioridade, agregar
um grande valor de evangelização em todo o seu
conteúdo. Missão que abraça seus apresentadores,
diretores e produtores e operacional. Nosso diferencial tem como centralidade o próprio Cristo, Sua palavra e ensinamentos, e a partir desta experiência,
proporcionamos para quem nos assiste essa oportunidade de conversão e encontro pessoal com o Ressuscitado.
Em 2017, a TV passou por uma reestruturação interna em seu corpo de gerentes, diretores, produtores.
Adequou funções e organizou estruturas internas, visando melhorar o trabalho atribuído a evangelização.

Dedicou uma atenção especial a sua Grade de Programação, realizando um estudo sistemático sobre
seus programas e horários, proporcionando maior
conteúdo de produção e eficácia evangelizadora juntos aos telespectadores, observando faixas de horário específicas e objetivo de cada programa. Tudo
isso culminou na nova Grade de Programação, que
entrou no ar dia 2 de fevereiro de 2018.
Dentre os trabalhos realizados, houve o lançamento do novo site da TV, no qual as pessoas continuam assistindo a programação “ao vivo” da emissora e podem navegar de maneira mais simples pelo
conteúdo oferecido nesta ferramenta. De forma prática e objetiva, interagem e podem acompanhar as
novidades de cada programa, inclusive o que foi ao
ar. Todo o conteúdo do site é fornecido pelos diretores e produtores da TV, além de uma equipe aplicada em manter sempre atual esta forma de evangelização. Vivemos da providência e esta linda iniciativa
nos permite tocar no depender de Deus e acreditar
que Ele está conosco em todas as situações, nos permitindo crescer com cada uma delas.
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REDES SOCIAIS
Com o avanço da tecnologia e a abrangência dos
novos meios, a TV Canção Nova leva seu conteúdo de evangelização também através das redes sociais, crescendo a cada ano no número de seguidores e fãs.

Facebook:

3.815,063 fãs

Twitter:

326.869 seguidores

Youtube:

536.939 seguidores

Instagram:

536.939 seguidores

Transmissões realizadas a partir da Terra Santa em 2017

o Nova
TV Cançã

20 de Março - Santa Missa de são josé
25 de Março - Santa Missa da Anunciação
13 de Abril - Hora Santa do Getsemani
16 de Abril - Retrospectiva da Semana Santa em
Jerusalém
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27 e 28 de Maio - Congresso Pentecostes
3 e 4 de Outubro - Vésperas de Transitus de São
Francisco
14 de Outubro - Missa de Cafarnaum

CONQUISTAS em 2017
Ampliação e melhorias no conteúdo produzido
para a grade nacional, aumentando assim a representatividade local, potencializando as riquezas regionais na grade de programação;
Realização de coberturas internacionais, realizadas todos os meses em parceria com CTV do Vaticano das principais celebrações do Papa Francisco.
Sendo as transmissões internacionais das viagens
Apostólicas do Papa Francisco: Ida ao Egito: 28 e 29
de abril, Celebração ao Centenário das Aparições
de Fátima em Portugal: 6 a 11 de maio, Colômbia: 6
a 11 novembro, e Mianmar e Bangladesh 26 de novembro a 2 de dezembro.

TV Cançã

o Nova

Continuidade no processo de digitalização da TV,
uma determinação do Governo Federal para todas
as TVs e que deve ser cumprida para que continuem
transmitindo sua programação;
Melhoria e ampliação do serviço de acessibilidade na programação da TV CN;
Produção de tele documentários realizados pelo
setor de Dramaturgia;
Programação Especial durante a Festa de
Nossa Senhora Aparecida por ocasião da celebração dos 300 anos de bênçãos;
Investimentos em sucursais, dando a elas mais recursos operacionais para ampliação de sua atuação
e geração de conteúdo aumentando assim a produção local, bem como investimento em equipe;

DESAFIOS para 2018
Implantar o planejamento estratégico da TV Canção Nova, com duração de 4 anos, revisão mensal e
anual das ações propostas;
Revitalizar todos os Cenários dos programas de TV;
Transmitir em sinal aberto sua programação em
São Paulo/SP;

Capacitação da Equipe através de WorkShop;
Fortalecer e aprimorar o conteúdo da TV Canção
Nova;
Potencializar as geradoras de São Paulo/SP e
Novo Hamburgo/RS, com programas locais valorizando a cultura e tradição regional.
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Meio Ambiente
A Fundação João Paulo II inclui em suas atividades
ações de preservação e conscientização ambiental, buscando envolver a participação dos missionários, funcionários e peregrinos que passam pela
chácara Santa Cruz.
Como parte das nossas políticas, a avaliação da
sensibilidade e impactos ambientais são critérios
prioritários e acompanham a tomada de decisões
dos novos empreendimentos da Fundação João
Paulo II. A cidade de Cachoeira Paulista/SP localiza-se no Vale do Paraíba, uma região rica em recursos hídricos. Durante o ano de 2017 deu-se
continuidade no cuidado e manutenção das Áreas de Preservação Permanente (APP) e dos aspectos ambientais vinculados, em conformidade
com todas as exigências legais.
O Plano de Monitoramento dos Poços Artesianos,
durante o ano de 2017, foi ajustado e sistematizado para facilitar o acompanhamento das instituições fiscalizadoras.

Foram realizadas 129 coletas em 11 estações, analisando 11 parâmetros. Foram realizadas 36 coletas
para a análise da água na saída do tratamento, analisados 11 parâmetros e mais 6 coletas para análise completa da água bruta dos poços, garantindo
a qualidade da água para consumo humano e sanitário. É importante mencionar que realizamos também o controle diário da produção de cada poço
garantindo sua sustentabilidade.
O esgoto das instalações da Fundação João Paulo
II é conduzido a uma ETE (Estação de Tratamento
de Esgoto), que passa pelo processo de separação,
aeração e decantação, alcançando assim, os níveis
aceitos para ser lançado no Rio Bocaina, sem contaminá-lo, de acordo com as exigências do órgão
responsável pela fiscalização ambiental. A cada trimestre analisamos o efluente bruto e tratado. Em
2016, obteve-se pelo menos 90% de eficiência de
remoção de matéria orgânica, valor permitido para
lançar o efluente no rio.
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CONQUISTAS de 2017

Meio Am

biente

Adquirimos novos equipamentos de medição
para controle e monitoramento diário dos parâmetros de qualidade de água;
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Ajustamos os procedimentos para as coletas
mensais de água subterrânea.

DESAFIOS para 2018

nte

Estudar a viabilidade do aproveitamento das
águas pluviais, iniciando pelo aproveitamento
nos banheiros públicos que serão reformados.

Meio Am
bie

Melhorar a gestão dos resíduos sólidos da chácara;
Finalizar e executar os procedimentos e programas ambientais, partindo da educação ambiental;
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Rádio Canção Nova

I

naugurada como “Rádio Canção Nova, a Rádio
do Senhor” no dia 25 de maio de 1980, pelo fundador da Comunidade Canção Nova/SP, Monsenhor Jonas Abib, a Rádio era a antiga Rádio Bandeirantes AM de Cachoeira Paulista. O primeiro
programa a ir ao ar foi o “Alô, bom dia!”, com apresentação do Padre Jonas, Luzia Santiago e Elzinha,
da Comunidade Canção Nova.
No início, a rádio tinha 250 watts de potência e
quase não alcançava as cidades vizinhas. Após a
aquisição de vários equipamentos, ela começou a
operar com um quilo de potência melhorando sua
abrangência. Atualmente, conta com uma programação diversificada nas 24 horas do dia, trazendo
informações sobre assuntos da Igreja e atualidade,
entretenimento, variedade, saúde, educação, cultura, compromisso social, cidadania e, sobretudo,
“Espalhando o amor de Deus pelo ar”. Levando
cada ouvinte – esteja onde estiver - a um encontro
pessoal com Jesus.

Em 2017, a Rede Canção Nova de Rádio teve uma
mudança significativa na forma de trabalho na Central de Conteúdo da emissora, passando a trabalhar
com sistema de núcleos, no qual foi possível compreender qual o perfil principal de cada Programa.
Essa alteração também beneficiou aos produtores
de conteúdo, que consequentemente passaram a
produzir com mais exatidão visto a identificação
com cada programa produzido.
Atualmente trabalhamos com os seguintes núcleos:

Entretenimento, Espiritualidade, Formação,
Jornalismo, Musical e Jovem.
A Rádio ainda conta com 20 emissoras transmitindo total ou parcialmente a sua programação, atingindo grande parte do território brasileiro, por
meio das ondas curtas, médias e tropicais, além da
parabólica e internet.
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EVENTOS E AÇÕES em 2017
Inauguração: Primeira Web Rádio da Canção Nova,
na cidade de Santos/SP, em 21 de junho de 2017.

a
nção Nov
Rádio Ca

Campanha de divulgação do aplicativo da Rádio: Realizamos no acampamento PHN, um grande momento de divulgação do app, com a Banda Anjos
das Ruas. Um evento estratégico para acontecer
no intervalo das pregações mais esperadas. Com
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a estrutura localizada no estacionamento do Jornalismo, foi possível atrair um número considerável de pessoas. Era preciso baixar o aplicativo da
rádio para ganhar um brinde.
Novos Programas na grade de programação: Diariamente é retransmitido o programa Momento de
Fé, com Padre Marcelo Rossi.

CONQUISTAS em 2017
Mais espaço em nossa grade de programação
para divulgações/ações para o Projeto Dai-me Almas e produtos do DAVI;
Avanço com as novas tecnologias através da rádio, pela internet, em todas as plataformas;
Investimento em Web Rádio com uma boa divulgação e conteúdo exclusivo;

Maior integração com o Sistema Canção Nova
de Comunicação;
Pedido de Migração das emissoras AM para FM;
Expansão das emissoras parceiras da Rádio
Canção Nova (emissoras que retransmitem parcialmente nossa programação).

DESAFIOS para 2018

nção Nov

a

Migrar as primeiras emissoras AM para FM;
Elaborar uma programação cada vez mais interativa com nossos ouvintes do dia e nosso público
da internet;
Aumentar o número de programas ao vivo na grade.

Rádio Ca

Avançar com as novas tecnologias através da rádio, pela internet, em todas as plataformas;
Fazer transmissões, eventos e reportagem na região do Vale do Paraíba, Sul de Minas, Rio e São Paulo;
Investir em Web Rádio, com uma boa divulgação
e conteúdo exclusivo;
Promover maior integração com o Sistema Canção Nova de Comunicação;
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Portal Canção Nova

O

trabalho da Canção Nova na internet começou em 1995, com o primeiro domínio criado.
Na época, o objetivo do site era disponibilizar aos
usuários o conteúdo transmitido na TV e na Rádio,
além de divulgar os Eventos que aconteciam em
Cachoeira Paulista/SP. No ano 2000, foi criado o
Portal Canção Nova, mais completo, com versões
em português, inglês e espanhol. Com aproxima-

damente 926.400 visualizações de página diárias
e 28 milhões mensais, o Portal serve para a divulgação dos mais diversos conteúdos e ferramentas
presentes nos canais da Canção Nova na internet,
propagando a evangelização através de notícias,
artigos, vídeos, documentários, aplicativos, informações sobre a Igreja, entretenimento e transmissões.
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Pageviews em 2017

333.509.592
Média mensal

Média diária

27.792.466

926.400

Pageviews por canais
Liturgia Diária

Formação

n
Portal Ca

ção Nova

31,3 milhões

TV

21,3 milhões

Capa

13,2 milhões

11,2 milhões

Homilia

Eventos

Notícias

9,7 milhões

6,1 milhões

3,2 milhões

3,0 milhões

Pe. Jonas

Santuário

Papa

Música

2,8 milhões

1,9 milhão

Luzia Santiago

1,8 milhão

Eto

708,6 mil

Clube

1,0 milhão

Mensagem

429,6 mi

Espanhol

247,0 mil

200,4 mil

Acessos por tecnologia (%)
Desktop

Mobile

Outros dispositivos

58,2%

41,7%

0,1%

*Dados do Google Analitics
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Aplicativos
Downloads dos aplicativos da Canção Nova em 2017:

Liturgia

TV Canção Nova

Rádio Canção Nova

1.544.625

672.311

288.792

Música

Kids

Canção Nova

205.865

58.844

15.147

CONQUISTAS em 2017

a

Produção do documentário “PHN: Uma história
de restauração”;
Uso de vídeos ao vivo em diferentes redes sociais para evangelizar;
Envio de pushes por meio dos aplicativos.

Alcançar 35 milhões de pageviews no cancaonova.com;
Alcançar 3 milhões de fãs no Facebook Canção Nova;
Alcançar 400 mil seguidores no Twitter Canção Nova;
Alcançar 1,5 milhão de seguidores no Instagram Canção Nova;
Alcançar 500 mil inscritos no Youtube Canção Nova;

nção Nov

DESAFIOS para 2018
Alcançar 1 milhão de usuários nos aplicativos
da Canção Nova;
Produzir dois documentários;
Retomar o podcast;
Integrar os departamentos e casas de missão
nas mídias Canção Nova Oficial;
Profissionalizar os vídeos ao vivo, com estabelecimento de programação.
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Portal Ca

Mais de 50 mil inscritos no canal da Canção
Nova no Youtube;
Criação do site de especiais;
Lançamento do aplicativo Canção Nova;
Produção de conteúdos em vídeo para o portal
Canção Nova;
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Parcerias

Manifestamos todo nosso reconhecimento e alegria por poder trabalhar ao lado de pessoas que nos
ajudam a proporcionar, para tantas crianças, jovens,
adultos e idosos, aquilo que é o melhor de nós.
Todo trabalho realizado pela Fundação João Paulo
II, desde o princípio, só é possível graças a união de

sócios evangelizadores, missionários, colaboradores,
voluntários e parceiros. Neste ano, contamos novamente com a ajuda de empresas, instituições e profissionais parceiros, que acreditam na formação de
homens novos para o mundo novo.
Que Deus os abençoe!

Assistência Social
CIEE - Centro de Integração Empresa Escola
PADARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE PAULO MERCADINHO SÃO VICENTE
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Cruzeiro/SP

SESI - Serviço Social da Indústria - Cruzeiro/SP
SKINA PÃO I
SKINA PÃO II

Saúde
DR. ALEXANDRE VOLPINI

SETOR DE ENFERMAGEM: VALECOR (Jacareí)

Educação
Associação Literária - Cachoeira Paulista/SP
BASF S.A - Guaratinguetá/SP
CIEE – Centro de Integração Empresa Escola
Eaton LTDA - Guaratinguetá/SP
E. E. Profª. Regina Pompéia Pinto - Cachoeira
Paulista/SP
E. E. Severino Moreira Barbosa - Cachoeira
Paulista/SP
Fundação Nossa Senhora Aparecida TV e Rá-

Outros parceiros

COMTUR - Conselho Municipal de Turismo de Cachoeira Paulista/SP
Hotel Água Viva - Cachoeira Paulista/SP
Hotel do Feijão - Cachoeira Paulista/SP

dio Aparecida - Aparecida/SP
Instituto Canção Nova - Cachoeira Paulista/SP
Iochpe Maxion S/A - Lorena/SP
Jornal do Momento - Cachoeira Paulista/SP
MB Moriah Engenharia LTDA - Cruzeiro/SP
Precisa Prestação de Serviços de Cobrança
LTDA - Lorena/SP
Prefeitura Municipal de Canas - Canas/SP
Robson José Siqueira–ME - Cruzeiro/SP

Hotel da Rainha - Cachoeira Paulista/SP
Videiras Palace Hotel - Cachoeira Paulista/SP
Sebrae - Guaratinguetá/SP
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Voluntariado
Todo voluntário vive a experiência da dedicação
que emana a verdadeira felicidade e sob essa perspectiva a Fundação João Paulo II promove o desenvolvimento do voluntariado em consonância aos
preceitos da Lei 9.608/98, de modo que esta prestação de serviços seja feita em benefício das pessoas necessitadas e garantam proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice,
sempre com a característica da gratuidade.
São muitas pessoas, que junto aos colaboradores,
contribuem no amparo às crianças e aos adolescentes carentes, em ações de prevenção e reabilitação de pessoas portadoras de deficiências, as-

Número de voluntários em 2017:

971

sim como em promoções gratuitas de assistência
educacional ou de saúde, além da integração ao
trabalho.
Classificada como entidade civil de direito privado, filantrópico e beneficente de assistência social,
é importante destacar que todos os meios de comunicação da Canção Nova e projetos sociais da
Fundação João Paulo II são mantidos por contribuições de milhares de pessoas, colaboração essa
que também constitui uma verdadeira doação de
trabalho, pelos colaboradores e pelo indispensável
trabalho voluntário.

(380 homens e 591 mulheres)

CONQUISTAS em 2017
Gestão mais diligente, com maior relevância no
que se refere a busca de conhecimento e respeito
quanto aos preceitos da lei 9.608/98, que orienta o
trabalho voluntário;
Documentação dos processos que norteiam o
serviço voluntário, que podemos caracterizar como

“procedimento padrão”, um fator imprescindível na
visão processual das atividades, facilitando a adesão, valorização, monitoramento e controle em relação aos objetivos e resultados esperados.

DESAFIOS para 2018
Manter a padronização do procedimento de
forma que possibilite uma visão processual das atividades, e facilite a adesão, valorização, monitoramento e controle em relação aos objetivos e resultados esperados;
Inserir uma análise de coerência, de forma a visualizar se os procedimentos correspondem às características do serviço voluntário, nos direcionando a
ações de suma importância;

Continuar a revitalização do software dos recursos humanos, através do qual, com sua implantação, há grande expectativa de ganho em gestão;
Seguir trabalhando com afinco para a necessária e desafiante mudança de cultura comportamental advinda dessa implantação.
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Clube da Evangelização
Sinal concreto da Providência Divina, manifestada
por meio de doações de pessoas que formam juntas a família Canção Nova, o Clube da Evangelização permanece como o porta-voz da missão, sendo o encarregado em manter o Sistema Canção
Nova de Comunicação, fazendo com que a Palavra
de Deus chegue cada vez mais longe.
Manter um relacionamento duradouro e motivar o
comprometimento de todos é o grande propósito
do Clube da Evangelização. Ser uma companhia
de pesca, responsável por pescar homens para
Deus, trazendo mais corações para o encontro
pessoal com Ele.

O Clube vem conquistando novos corações para
assumirem a missão de evangelizar, sendo o sinal
concreto da Providência Divina, criando um relacionamento próximo e duradouro para o fortalecimento desse objetivo.
Além disso, é essencial também a busca de novas
formas de contribuição, para que a evangelização
possa seguir durante todo o ano, chegando aos
mais diversos lugares, transformando vidas através
da fé. Agradecemos de coração a todos os sócios,
verdadeira família Canção Nova, que nos ajuda a
difundir a Palavra de Deus.
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Quantidade de novos Sócios

lizaç
A evange

ão contin

ua

MÊS

BOLETO

DÉBITO

TOTAL

Janeiro

1.603

420

2.056

Fevereiro

1.180

366

1.571

Março

2.094

564

2.701

Abril

1.981

645

2.666

Maio

2.586

997

3.614

Junho

1.831

678

2.538

Julho

1.927

668

2.633

Agosto

1.263

343

1.635

Setembro

1.220

379

1.632

Outubro

1.606

492

2.112

Novembro

1.149

423

1.587

Dezembro

881

396

1.299

19.321

6.371

26.004

Total de 2017

AÇÕES EM 2017
Combatentes na oração (Abril)

Motivar o sócio a contribuir com um valor de R$
30,00 (trinta reais) ou mais pelo boleto mensal ou
demais formas de contribuição, dando acesso ao
conteúdo exclusivo oracional, gravado por Pe.

Gesto de Amor (Julho)

O sócio recebia um boleto extra no valor R$
30,00 (trinta reais) e ao pagar, tinha acesso ao
conteúdo digital de evangelização, além de ga-
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Marcelo Rossi e Pe. Adriano Zandoná.
Essa ação teve aproximadamente:

50.000

participações

rantir o seu nome para o envio dos Calendários
Canção Nova em 2018.
Essa ação teve aproximadamente:

40.000

participações

Família Canção Nova (Outubro, Novembro e
Dezembro)

Nova e peregrinações para Portugal e Terra Santa. Nos três meses de promoção foram registrados,
aproximadamente:

Uma parceria entre Clube e DAVI, com o objetivo de alavancar a arrecadação e beneficiar os sócios com produtos digitais de evangelização, kits
de eletrodomésticos, possibilidade de participar
de um sorteio de viagens para conhecer a Canção

105.000

aquisições

de kits e a con-

templação de 9 (nove) ganhadores nos sorteios.

Calendário Canção Nova HDTV 2017

cimento aos sócios que tanto se comprometem com
nossa missão. Para essa edição, foram produzidos

Em 2017, o Calendário Canção Nova foi voltado
para a digitalização da TV Canção Nova. O processo de digitalização é uma realidade com altos custos
financeiros, que todos os canais de televisão precisam se adequar. Acompanhado do Calendário 2017,
um marca-páginas foi enviado em forma de agrade-

Calendários

50.000

enviados a al-

Quantidade de Boletos pagos
MÊS

BOLETOS PAGOS

MÊS

BOLETOS PAGOS

Janeiro

118.215

Agosto

120.691

Fevereiro

91.816

Setembro

106.282

Março

129.333

Outubro

93.200

Abril

98.767

Novembro

99.174

Maio

101.146

Dezembro

101.017

Junho

121.060

Total de 2017

1.320.338

Julho

139.637
2017
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lização co

ntinua

guns sócios selecionados por critérios. Com isso,
tivemos os seguintes resultados:
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CONQUISTAS em 2017
Iniciamos a de uma comunicação com os sócios
por meio de e-mail, informando-os sobre pendências de doações por Débito Automático, parabenizando pelo aniversário, agradecendo doações,
dando boas vindas para novos sócios e instruindo
aqueles que se associam pelo Débito Automático,
do modo como proceder para que a doação ocorra normalmente.

Integração dos departamentos, para que eles conheçam e se comprometam com a missão da Canção Nova, trabalhando todo o contexto histórico e a
importância dos sócios para a Obra.

Instalação do Ponto de Atendimento para os sócios que visitam nossa sede, em Cachoeira Paulista/
SP. Foram adquiridos novos equipamentos para cadastro e recebimentos de doação, como computadores e máquinas.

lizaç
A evange
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O Clube da Evangelização em 2017, teve como
melhoria, a liberação das doações pelos aplicativos
da Canção Nova (Boleto e Cartão) uma interface mais
simples e intuitiva para doações por cartão e boleto
no site do Clube da Evangelização e a substituição do
envio da Revista Canção Nova mensalmente, para a
utilização de uma carta envelopável com uma mensagem de Monsenhor Jonas Abib e Eto;
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DESAFIOS em 2018

lização co

ntinua

Conquistar e fidelizar pessoas, para que assumam
conosco mensalmente a missão de evangelizar, sendo a principal fonte de Arrecadação da Canção Nova,
dentro do projeto de salvar almas para Deus;
Aumentar nossa média mensal de novos sócios
e evitar a saída daqueles que estão em nossa base,
criando um relacionamento forte e duradouro;
Planejar ações de relacionamento, ações de alavancagem de arrecadação, além da disponibilização
de um novo Sistema CRM, para a visão 360º do sócio que está cadastrado em nossa base, oferecendo uma comunicação mais próxima e personalizada,
além de facilitar as formas de contribuição.

A evange

Implementação do novo sistema, que dará um
panorama mais completo daquele que nos ajuda
mensalmente, sendo sócio ou não, para criar um relacionamento segmentado, ressaltando a importância de cada um para a Obra;
Maior atuação nos eventos, buscando de novos
sócios e aumento na arrecadação; aperfeiçoamento
no relacionamento com o sócio com o envio de presentes fidelidade, além de apresentar novas formas
de doação para quem se torna sócio, como a opção
de cartão de crédito;
Envio da Revista Canção Nova somente em edições especiais;

2017
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DAVI

80

O

DAVI Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, está dentro da Fundação João Paulo II. Tem como função ser o celeiro dos produtos
de evangelização. Nele, realiza-se a criação, desenvolvimento e distribuição dos livros, CDs e DVDs
(musicais, oracionais e pregações), vestuário, artigos religiosos e produtos digitais (músicas e vídeos). Segue a missão da Canção Nova, que é Formar
Homens Novos para um Mundo Novo, produzindo,
armazenando e comercializando produtos transformadores de vidas.
Estes produtos chegam a milhares de pessoas através de 15 lojas próprias espalhadas por 10 estados brasileiros, Loja Virtual, Call Center, Evangelizadores Porta a Porta, revendedores e livrarias
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parceiras, grandes lojas virtuais do país e nas principais plataformas digitais de músicas para download e streaming. No ano de 2017, foram mais de
5.242.695 produtos distribuídos, sendo 3.823 lançamentos. Os produtos com maior distribuição no
ano foram os livros Sorrindo pra Vida, de Márcio
Mendes, Terço pelos Filhos, de Angela Abdo e Retiro Popular – Um Coração para Amar, de Dom Alberto Taveira.
O DAVI possui um grande acervo de produtos,
que além de levar paz, esperança e o amor de
Deus a tantas pessoas, ajuda na manutenção da
Fundação João Paulo II, que contempla todo Sistema Canção Nova de Comunicação e as obras
sociais do município de Cachoeira Paulista/SP.

CONQUISTAS em 2017
Inauguramos o primeiro site para vendas online
para atacadistas, livrarias e paróquias;
Entramos com os produtos Canção Nova, através
do Marketplace, em grandes lojas, tais como: Lojas
Americanas, Shoptime, Mercado Livre, Submarino,
Amazon, Magazine Luiza, Walmart e Buscapé;
Fechamos o ano de 2017 com 31.199 Evangelizadores Porta a Porta ativos, pessoas que são canal de evangelização levando os produtos Canção
Nova para todo o Brasil, além de, para elas, ser
uma forma de trabalho e renda extra);
Entramos com a venda dos produtos Canção
Nova nas bancas de jornais;
Aumentamos a distribuição de produtos através
da nossa loja virtual, com entrega rápida em todos
os lugares do Brasil;
Aumento no portfólio de produtos de evangelização, incluindo uma nova linha de paramentos e
objetos litúrgicos;

Participamos da Expo Católica 2017expondo
nossos produtos e firmando parcerias com fornecedores e clientes;
Inauguramos a Central de Evangelização Canção Nova em Santos/SP, uma loja física, aumentando a distribuição de produtos na região da
Baixada Santista;
Fizemos uma parceria com uma grande gravadora nacional, para lançamento na Canção Nova de
grandes nomes da música católica: Padre Fábio de
Melo e Padre Marcelo Rossi;
Crescemos 166% no alcance de nosso conteúdo digital em relação a 2016, com mais de 20.169
produtos digitais vendidos no ano (e-books e Livro para Ouvir), aproximadamente 100 inscrições
no Play Canção Nova (Youtube), que disponibiliza
gratuitamente a programação da TV Canção Nova,
conteúdos exclusivos, documentários e séries, levando a evangelização ao mundo digital.

2017
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Distribuir a Água Canção Nova em nossos canais de vendas;
Implantar o aplicativo Porta a Porta, que facilitará a forma de fazer os pedidos e o relacionamento
com o cliente;
Lançar conteúdo musical exclusivo para as plataformas digitais, com novos músicos da Canção Nova.

A evange

Transformar nossa loja virtual no primeiro
marketplace cristão do Brasil, oferecendo produtos de diversas marcas;
Iniciar as vendas por assinatura - um novo meio de
distribuir nossos produtos;
Reestruturar as vendas por atacado, com foco em
novas parcerias com paróquias de todo o Brasil;
Iniciar a venda internacional de produtos
Canção Nova;

ntinua

DESAFIOS para 2018
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Eventos

82

A

ssim como dizia Monsenhor Jonas Abib: “Tudo
começou pelos eventos!”. O fundador da comunidade Canção Nova traz a importância dos encontros
em sua história e antes mesmo do início da comunidade, Padre Jonas promovia eventos e dos encontros.
A Comunidade Canção Nova promove, para milhares de pessoas, eventos de evangelização em todas
as frentes de missão, com destaque na sua sede:
Cachoeira Paulista/SP, que conta com uma excelente estrutura para receber os peregrinos Santuário do Pai das Misericórdias, Centro de Evangelização Dom Hipólito de Moraes, Rincão do Meu
Senhor, Auditório São Paulo, Ermida Mãe Rainha,
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Confessionários e Capelas, tudo estruturado para
receber os diversos shows, pregações, missas, encontros e atividades evangelizadoras.
Além disso, a Canção Nova também conta áreas de
camping, sanitários, lanchonete, restaurante e estacionamento gratuito. São celebradas missas, promovidas pregações, adorações, shows, encontros e atividades com um único objetivo: o encontro pessoal
com Deus e através a transformação de muitas vidas.
Em 2017, foram realizados em Cachoeira Paulista/SP: 29 acampamentos, 12 aprofundamentos, 14
kairós e 9 encontros.

Os principais eventos foram:
Acampamento de Ano-Novo.......................................................................30 de dezembro a 1º de janeiro
ENF (Encontro Nacional de Formação).........................................................................24 a 28 de janeiro
Acampamento de Carnaval...............................................................................................24 a 28 de fevereiro
Festa da Misericórdia.........................................................................................................................21 a 23 de abril
Encontro Mães que Oram Pelos Filhos..............................................................................28 a 30 de abril
Acampamento Livrai-nos do Mal................................................................................................. 19 a 21 de maio
Acampamento de Pentecostes......................................................................................................2 a 4 de junho
PHN...............................................................................................................................................................12 a 16 de julho
Acampamento Quem como Deus?................................................................................... 15 a 17 de setembro
Acampamento Cura e Libertação.............................................................................................6 a 8 de outubro
Canção Nova Sertaneja.....................................................................................................24 a 26 de novembro
Hosana Brasil..................................................................................................................................1º a 3 de dezembro

CONQUISTAS em 2017

lização co

DESAFIOS para 2018
Capacitar e qualificar profissionais do departamento de Eventos;
Qualificação do trabalho de recepção e informações prestadas aos peregrinos;

ntinua

Fortalecimento da comunicação com os coordenadores de caravanas;
Crescente diálogo e parceria com o COMTUR.

Meta de crescimento de 5% no público dos 12
maiores eventos.
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A consolidação dos 12 grandes eventos, sendo um por mês;
Efetivação das parcerias com comunidades católicas;
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Santuário do Pai das Misericórdias

“

Serão como os braços do Pai abraçando o filho, e este se atirará no coração do
Pai. Aqui, as pessoas virão buscar conforto para suas tribulações. Do céu, Deus
escutará nossas preces, perdoará nossos pecados e sarará nossa saúde.
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Monsenhor Jonas Abib
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H

á 15 anos, o fundador da Comunidade Canção
Nova, Monsenhor Jonas Abib, foi impulsionado a realizar um sonho: a construção de um Santuário. E em 56 de dezembro de 2014, através da
Celebração da Santa Missa de Dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias, que o sonho do
Monsenhor foi realizado.
Com capacidade para 5.200 pessoas, o Santuário
recebe diariamente, peregrinos que participam das
Santas Missas, grupos de oração, adoração Eucarística, terços e visitas guiadas, que proporcionam
uma experiência pessoal com Deus Pai Misericordioso.
Em 2017, acolhemos várias peregrinações que
acompanharam as celebrações no Santuário,
como: as 24 Horas para o Senhor, Novena e Fes-
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”

ta do Pai das Misericórdias, a Caminhada Mariana
do Santuário do Pai das Misericórdias até o Santuário Nacional de Aparecida, Celebrações da Semana Santa, Ordenação diaconal, Aniversário de
vida e sacerdotal do Monsenhor Jonas Abib, Ano
Mariano, Cantata de Natal, Corpus Christi, Festa da Exaltação da Santa Cruz e o Aniversário da
dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias.
Além das celebrações, o Santuário do Pai das Misericórdias reservou um espaço para devoção a São
José e também para a Loja com produtos do Santuário. Pequenas mudanças, como a elevação da
imagem de Nossa Senhora da Pietá, a instalação
da caixa de oferta, da capelinha dos santos óleos,
a credência e o Sacrário para a capela São João
Paulo II.

ntinua
lização co
A evange
Para o ano de 2018, pretendemos aumentar e propagar o anúncio de Jesus Cristo, o Rosto da Misericórdia do Pai; zelando pelo local de oração, portanto a aquisição dos uniformes para os colaboradores,
aquisição de novos paramentos para sacerdotes, espaço para recepção em eventos no Santuário e a
contratação de zelador e equipe da limpeza.

O Santuário do Pai das Misericórdias é uma obra de
Deus, de iniciativa d’Ele e tem por vocação despertar em cada pessoa a filiação divina e levá-la a experimentar a Sua misericórdia!
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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.
Em 30/06/2015, foi protocolado no MDS, o pedido de Renovação do Cebas, que se encontra em análise.

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social:
Processo 28996.024221/1994-00
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Registro no Conselho Municipal de Assistência Social:
Certificado número 12 de 21/06/2006, atualmente renovado pelo certificado 04/2017

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

Declaração de Utilidade Pública:
• Estadual: Lei 8.050, de 01 de outubro de 1.992
• Municipal: Lei 446/83, de 27 de setembro de 1.983

egistro
Títulos, R

ad
s Certific

os

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS/SP - 5922/07

88

Secretaria de Estado da Educação:
Portaria do Dirigente Regional de Ensino de 12/02/2001 – Publicado DOE 13/02/2001
Aprovação da Faculdade Canção Nova: e-MEC: 200807895 - Parecer: CNE/CES 65/2011 - Portaria 590 de
18/05/11, publicada no DOU de 19/05/2011.
Portaria de Reconhecimento do Curso de Filosofia - Licenciatura, nº 576, de 2 de outubro de 2014, publicada no DOU de 03/10/2014;
Portaria de Reconhecimento do Curso de Comunicação Social em Jornalismo - Bacharelado, nº 382, de 27 de
abril de 2017, publicada no DOU 02/05/2017;
Portaria de Reconhecimento do Curso de Comunicação Social em Rádio e TV - Bacharelado, nº 578, de 9 de
junho de 2017, publicada no DOU 12/06/2017;
Portaria de Reconhecimento do Curso de Administração - Bacharelado, nº 915, de 14 de agosto de 2017, publicada no DOU 15/08/2017.
---------------------------------Portaria de Autorização dos Cursos:
1 - Teologia - Bacharelado - Autorização - Portaria nº 674, de 4 de julho de 2017, publicada no DOU em
06/07/2017.
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Cadastro Nacional do Estabelecimento da Saúde - CNES 585177
Secretaria Municipal da Saúde - Vigilância Sanitária:
CEVS 350860301-863-000117-1-1 - Detalhe: 110 - Clínica / Ambulatório I
CEVS 350860301-863-000118-1-9 - Detalhe: 031 - Dispensário de Medicamentos
CEVS 350860301-863-000121-1-4 - Detalhe: 021 - Clínica Odontológica Tipo II
CEVS 350860301-863-000220-1-2 - Equipamento (Raio X Odontológico)
CEVS 350860301-863-000119-1-6 - Detalhe: 088 - Análise Clínica / Patologia Clínica
CEVS 350860301-865-000027-1-2 - Detalhe: 044 - Serviço de Fisioterapia
Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo CRM da Empresa: Nº 944929
Registro do Laboratório de Análises Clínicas no Conselho Regional de Farmácia CRF: Nº 50991
Registro no Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo CRO da Empresa: Nº 9917
Registro no Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CRF da Empresa: Nº 50204
Registro no Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO: Nº 7068-SP

Certificad
Títulos, R

egistros

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, 2015, 2016 e 2017. Excelente – PNCQ.

os

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade: Laboratório de Análises Clínicas Padre Pio - Inscrição
03752
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FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(EM MILHARES DE REAIS)

ATIVO
CIRCULANTE
31/12/2017
Caixa e Equivalentes de Caixa

31/12/2016

1.071

310

12.170

10.232

Estoques

7.459

6.782

Outros Créditos

3.573

1.906

Imposto a Recuperar

-

17

Despesas Antecipadas

52

528

24.325

19.775

Contas a Receber

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE

31/12/2017
Outros Ativos do Não Circulante
Investimentos
Imobilizado - Próprio

3.346

2.253

22.163

18.321

194.968

184.158

400

458

12.768

15.519

233.645

220.709

Imobilizado - Vinculado
Intangível
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO

31/12/2016

257.970

240.484

Diretor Executivo: Wellington Silva Jardim - CPF 370.856.628-91
Responsável Contabilidade: Raphael Lindenbach de Morais - CRC 1 SP 261037
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PASSIVO
CIRCULANTE
31/12/2017

31/12/2016

Empréstimos e Financiamentos

24.327

17.551

Fornecedores

29.061

28.758

Obrig. Trabalhistas e Enc. Sociais

6.995

6.467

Obrig. Tributárias

5.282

1.249

Adiantamentos de Clientes

1.349

181

Contas a Pagar

1.182

628

68.196

54.834

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE

31/12/2017
29.226

33.183

Contingências Judiciais

129

247

Obrig. Imobilizado Vinculado

400

458

1.305

507

31.060

34.395

Contas a pagar
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

in
Balanço F

anceiro

Empréstimos e Financiamentos

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2017

31/12/2016

Patrimônio Social

92.911

99.290

Ajuste de Avaliação Patrimonial

58.344

59.359

Superávit (Déficit) do Exercício

7.459

(7.394)

158.714

151.255

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO

92

31/12/2016

257.970

Diretor Executivo: Wellington Silva Jardim - CPF 370.856.628-91
Responsável Contabilidade: Raphael Lindenbach de Morais - CRC 1 SP 261037
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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240.484

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT)
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(EM MILHARES DE REAIS)

2017

2016

PROGRAMAS (ATIVIDADES) SÓCIO ASSISTENCIAIS / EDUCACIONAIS / SAÚDE
2017

2016

Receitas dos Programas (atividades)
Doações Recebidas

151.225

147.891

57

57

1.551

1.589

152.833

149.537

Recursos dos Convênios
Receitas Educacionais
TOTAL DAS RECEITAS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES )		

CUSTOS DOS PROGRAMAS (ATIVIDADES)

Custos e Despesas - Assistência Social

(36.159)

(27.959)

Custos e Despesas - Educacionais

(15.309)

(17.517)

(9.784)

(11.675)

Custos e Despesas - TV e Rádio Canção Nova

(77.316)

(84.975)

TOTAL DOS CUSTOS COM PROGRAMAS

(138.568)

(142.126)

14.265

7.411

Custos e Despesas - Saúde

(ATIVIDADES)

RESULTADOS COM PROGRAMAS

2017
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31/12/2016

Balanço F

31/12/2017
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ATIVIDADES MERCANTIS (GERAÇÃO DE RENDAS)
2017
Venda de Mercadorias e Serviços

2016
69.454

58.308

131

70

Direitos Autorais

(4.813)

(3.469)

(-) Impostos sobre Vendas

(7.636)

(5.169)

(-) Custo das Mercadorias Vendidas

(30.839)

(26.288)

(-) Despesas Comerciais

(11.987)

(10.487)

(567)

(576)

RESULTADO DAS ATIVIDADES MERCANTIS

13.743

12.389

SUPERÁVIT BRUTO

28.008

19.800

Exportações

(-) Depreciação e Amortização

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2017

in
Balanço F

anceiro

Salários, Encargos Sociais e Benefícios

94

2016
(4.689)

(4.843)

Aluguel e Condomínios

(129)

(211)

Consumo

(715)

(801)

Serviços prestados por terceiros

(939)

(2.114)

Depreciação e Amortização

(494)

(539)

Outras Despesas Administrativas

(562)

(1.202)

(7.528)

(9.710)

RESULTADO DE DESP. ADMINISTRATIVAS
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OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
2017
Receitas Financeiras

2016
310

254

(19.337)

(18.932)

Outras Receitas e Despesas Operacionais

6.006

1.194

RESULTADO OPERACIONAL

7.459

(7.394)

(-) Despesas Financeiras

GRATUIDADES
2017
Gratuidade Obtida - Preço dos Serviços

2016

300.227

287.673

14.417

12.362

(300.227)

(287.673)

(10.544)

(10.611)

(-) Imunidade IRPJ e CSLL

(1.790)

-

(-) Isenção da COFINS

(2.083)

(1.751)

7.459

(7.394)

Renúncia Fiscal Obtida
(-) Gratuidade Concedida - Custo dos Serviços
(-) Isenção Cota Patronal Previdenciária

RESULTADO DE OPORTUNIDADE

Balanço F

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

inanceiro

(GRATUIDADES SE PAGAS FOSSEM)

2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(EM MILHARES DE REAIS)

2017

2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2017
Superávit/Déficit do Exercício

2016
7.459

(7.394)

AJUSTE POR:
2017
Depreciações e Amortizações
Contingencias judiciais
Custo Residual de Ativo Imobilizado Baixado
Ajuste ao valor justo e investimento

2016
9.686

9.525

(118)

-

4.532

1.419

(3.842)

-

VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS
(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS EM:
2017
Contas a Receber
Estoques

in
Balanço F

anceiro

Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes

(1.938)

2.132

(677)

(2.178)

(2.267)

843

AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS EM:
2017
Fornecedores

2016
303

11.777

Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

4.561

691

Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes

2.462

449

20.161

17.264

FLUXO DE CAIXA DECORRENTE DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
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2016
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2017

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
2017

2016

Aquisições de Investimentos
Aquisições de Imobilizado e Intangível
FLUXO DE CAIXA DECORRENTE DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(22.219)

(14.377)

(22.219)

(14.377)

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
2017

2016

Empréstimos e Financiamentos
FLUXO DE CAIXA DECORRENTE DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

2.819

(3.261)

REDUÇÃO LÍQUIDA EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2017

REDUÇÃO LÍQUIDA EM CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA

684

1.071

310

761

(374)

inanceiro

Caixa e Equivalentes de Caixa em 31 de
Dezembro

310

Balanço F

Caixa e Equivalentes de Caixa em 1º de Janeiro

2016

2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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Gráfica Novo Mundo

2017
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