FORMANDO HOMENS NOVOS PARA UM MUNDO NOVO

Relatório de Atividades

2013

Relatório de Atividades 2013
Fundação João Paulo II
Mais do que números, resultados, dados e informações, este
relatório traz a alma da Fundação João Paulo II. É um instrumento que divide com você, leitor, nossos anseios, nossas vitórias,
nossos desafios e o de tantas outras pessoas, famílias, crianças e
idosos. São pessoas recebendo atenção, atendimento, carinho,
informação, evangelização e tudo o que produzimos acreditando na transformação de vidas. Convidamos você, agora, a
uma leitura tranquila e satisfatória.
Que você possa celebrar conosco cada melhoria em nossos
setores e desejar que alcancemos nossas perspectivas.
Emocione-se com os depoimentos, as imagens e até mesmo
com os dados, os números e resultados. Afinal, eles só têm
demonstrado o quanto nossos esforços valem a pena.

Relatório de Atividades FJPII 2013

“Ação social é transformação da sociedade.”
MONSENHOR JONAS ABIB

Fundador da Comunidade Canção Nova

“Deus é Amor: quem permanece no
amor permanece em Deus e Deus nele.
Ame, acredite, acolha, invista,
transforme a sua volta!”

LUZIA SANTIAGO

Co-fundadora da Comunidade Canção Nova

“Neste ano de 2013, trabalhamos muito para a
construção de homens novos para um mundo novo.
Percebemos que todo o esforço foi válido e eficaz.
Com certeza colheremos os frutos. Para o ano de
2014, iniciamos com o processo de abertura para
mais um curso na Faculdade Canção Nova, o
curso de Teologia que terá seu início em 2015.
Conto com a oração e o trabalho de todos para
juntos construirmos este mundo melhor.”
WELLINGTON SILVA JARDIM

Presidente da Fundação João Paulo II

“Um ano de grandes desafios em ser Igreja, ser
presença, em momentos marcantes como a eleição do
Papa Francisco e na JMJ do Rio. Em 2014 temos
a grande meta de entregar o Santuário do Pai das
Misericórdias que certamente marcará um novo tempo
para nós, um tempo de graças.”
FILIPE GARCEZ JARDIM

Diretor Executivo da Fundação João Paulo II
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Formar homens novos para um mundo novo

A Fundação João Paulo II funciona com recursos provenientes, integralmente, de doações espontâneas, posicionando-se
como instrumento de atendimento à população em situação
de vulnerabilidade social, comprometendo-se em promover
valores universais e cristãos.
Localizada em Cachoeira Paulista - SP, atua sem fins lucrativos,
assume o compromisso da responsabilidade social de forma
concreta e efetiva, com o objetivo de promover transformação social e recuperar a pessoa humana em sua dignidade e cidadania, levando formação e evangelização através da difusão
da Palavra de Deus, para que mais pessoas possam vivenciar
seu encontro pessoal com Jesus Cristo.

Além das doações que recebe, a Fundação João Paulo II conta com a participação de parceiros, missionários, voluntários
e com a sociedade para a realização de suas atividades transformadoras, que englobam as áreas de saúde, assistência social,
educação, cultura e meios de comunicação.
Tudo isso para que cada pessoa que participa, de alguma forma, tenha a oportunidade de transformar sua própria vida e,
assim, ser um homem ou uma mulher nova, promovendo um
mundo novo no futuro.
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Todos os dias, transformar um pouco mais
A Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova surgiu de
uma iniciativa da Fundação João Paulo II para oferecer serviços
gratuitos à população de Cachoeira Paulista. Depois de muitos
anos de trabalho, os projetos estabeleceram-se oficialmente
como rede, funcionando em três áreas de atuação: saúde, assistência social e educação.
Tudo funciona de forma interligada, em conjunto, e assim a
transformação acontece na vida de tantas pessoas.
São diversos parceiros, usuários, colaboradores, missionários e
voluntários, fazendo acontecer , dia após dia, essa mudança social.
Mudança que acontece em curto e em longo prazo. Mudan-

ça que vem e que fica, trazendo qualidade de vida, sorrisos,
autoestima, saúde e educação. Mudança que é sinônimo de
transformação de verdade para quem passa pela Rede de
Desenvolvimento Social Canção Nova.

Conheça, neste relatório, nossos projetos
e suas conquistas no ano de 2013.
social.cancaonova.com
twitter.com/socialcn

Palavra da Superintendente
Acreditar é uma das expressões mais nobres de esperança.
Mas até mesmo antes de acreditar precisamos banir o medo
de nossos corações. Não ter medo de acreditar é uma atitude
interna de confiança.
Então, confiar, esperar e crer são atitudes de pessoas de alma
nobre. E é de pessoas deste tipo que o mundo mais necessita:
pessoas que confiam em si mesmas, no outro e em Deus, que
tenham a firme esperança de um mundo melhor, mais humano
e portanto mais Divino, pessoas com uma fé perseverante e
ativa, que lutam contra o preconceito, contra a guerra, contra
a corrupção, que levem o amor e a paz, pessoas que lutem pela
vida, acima de tudo. Que acreditam e estão abertas a aprender.
E aprendem a todo instante. Aprendem com os bons e maus
exemplos o que devem e o que não devem fazer. Aprendem
com a vida e com a morte, com a dor e com as alegrias, com o
que deu certo e com o que não foi tão bom.
Acreditar faz com que o aprendizado seja transmitido. Quem
acredita não retém conhecimentos: compartilha, doa, entrega o que sabe e a si mesmo, o maior dom de todos. Sempre
aprende mais quem ensina.

Pergunto a você: qual o mundo que você sonha? Pense!
Este mundo começa a ser construído em você e por você.
Quando sonhamos juntos temos mais mão de obra.
É assim a Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova:
pessoas diferentes, que sonham com um mundo onde reine
o amor, que acreditam que isto é possível, que aprendem uns
com os outros, que dividem seus conhecimentos e buscam
transformar o mundo ao seu redor.
Começamos com uma transformação pessoal, pois de nada
adianta transformar o externo se ficamos presos a nossos medos e mesquinhez. Compartilhamos este desejo com milhares
de pessoas que também acreditam que isto é possível e que,
por isso, nos ajudam mantendo esta obra. Colocamos a mão na
massa acolhendo cada criança, família, jovem, adulto e idoso,
nas mais variadas condições. Transmitimos de diversas formas
esta esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, aqui
mesmo e depois.
Convido você a fazer o mesmo. Eis os passos: Acredite.
Aprenda. Ensine. Transforme o mundo a sua volta.

Mara Silvia Martins Lourenço

Superintendente da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova
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Ajudar: o primeiro passo para a mudança

acreditar É traBalhar dia a dia para a mudança social,
pensando em um Grande mundo novo no Futuro
Ao nos referirmos à formação de homens novos para um
mundo novo, no contexto da Assistência Social, falamos não
somente sobre a questão dos direitos e deveres do cidadão,
seja ele criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso. Falamos
não somente do direito à vida, à saúde, à dimensão lúdica, mas
da efetivação desses direitos em uma sociedade desigual e
excludente, incapaz de oferecer às pessoas em situação de
vulnerabilidade social oportunidades de formação durante o
período de desenvolvimento.
Trata-se de realizar uma adequação da racionalidade interna
do sistema social às exigências dos progressos emersos no direito das pessoas que nos procuram.
Partindo desta premissa, nossos projetos sociais buscam oferecer orientações e acompanhamentos sociais, oficinas socioeducativas, formação humana, oficinas e cursos que permitam
geração de renda e autonomia financeira, atividades de lazer e
esporte, oratório etc. Tudo isso sempre praticando a acolhida
e a escuta em todos os momentos. Acreditamos, portanto,
que toda pessoa pode conquistar uma vida melhor, mais digna
e pode ser protagonista de sua própria história.

Seja em um semestre ou em longo prazo, procuramos sempre
proporcionar a essas pessoas o encontro pessoal, através da
percepção das potencialidades e fragilidades de cada um, o
encontro com o outro, através do fortalecimento de vínculos,
da pertença a um grupo, à família e assim por diante e finalmente um encontro pessoal com Deus através de momentos
de espiritualidade que as levem a se sentirem amadas por Ele.
Deixamos então o convite aos sócios, à sociedade e a outras
instituições para que, do seu modo, procurem transformar o
mundo à sua volta.
Vá ao encontro da pessoa que sofre as condições de risco,
afinal não podemos ficar indiferentes. Madre Teresa de Calcutá deixou tantos ensinamentos, mas para nós o que salta aos
olhos é este:
“O bem que você faz hoje, poderão esquecê-lo amanhã. Faça
o bem assim mesmo! Dê ao mundo o melhor de você, mas isso
pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo! Veja você que, no final das contas é entre você e Deus.
Nunca foi entre você e os outros!”.

Lilian da Silva Andrade

Gerente da Assistência Social
Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova
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PROGEN

projeto Geração nova
pensar no Futuro, transFormando o presente
O PROGEN oferece capacitação profissional e formação de
valores nos âmbitos sociais, pessoais e espirituais. Aqui se promove o desenvolvimento profissional, educacional, social e o
fortalecimento de vínculos familiares, bem como a socialização e a convivência comunitária.
Em 2013, foram 19 cursos, oficinas e atividades para usuários a
partir dos 7 anos de idade.
Foi assim que, neste ano, o PROGEN transformou a vida de
muitas pessoas, com acontecimentos decisivos para o aumento
de nossa efetividade principalmente pela mudança de local
de funcionamento do projeto para o Bairro São João, em julho,
onde fica grande parte da população atendida.
A expectativa, tanto da equipe quanto da população, foi vivenciada desde o primeiro semestre, sendo a mudança motivo de festa e percebida como uma verdadeira conquista.

De casa nova e com o propósito de fortalecer o trabalho, o
PROGEN providenciou equipamentos mais modernos e integrou novas atividades ao seu currículo.
Os usuários puderam contar com muitos dos cursos que já
eram oferecidos e também com novos.

As matrículas superaram
expectativas e o PROGEN fechou
2013 com 549 pessoas atendidas.

Muito foi feito pela mudança em 2013
conFira os cursos, oFicinas e atividades do proGen
Auxiliar de Eventos
Em parceria com o SENAI, teve o objetivo de desenvolver
competências na área de marketing e recursos humanos de empresas visando à satisfação do cliente no serviço.
8 PESSOAS PARTICIPARAM
Oficina de Automaquiagem
Ofereceu às alunas o conhecimento para aplicação da sua própria maquiagem para diversas ocasiões destacando a beleza
natural de cada uma.
36 PESSOAS PARTICIPARAM
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Oficina de Rádio
Estimulou a criatividade dos educandos quanto à redação,
à comunicação e à criação de vinhetas.
24 PESSOAS PARTICIPARAM
Curso de Costura e Moda
Em parceria com o SESI, proporcionou a oportunidade de
aprender uma atividade para gerar renda e, assim, contribuir
financeiramente com as despesas da família.
15 PESSOAS PARTICIPARAM

Oficina de Dança
Buscou a transformação através da arte, usando a criatividade,
o respeito, a dignidade da pessoa e os valores cristãos, assim
como promoveu e estimulou as capacidades humanas e sociais.
29 PESSOAS PARTICIPARAM
Oficina de Manicure e Pedicuro
Proporcionou a oportunidade de conhecer e desenvolver habilidades para uma profissão que ajuda no sustento da família.
6 PESSOAS PARTICIPARAM
Oficina de Tênis de Mesa
Proporcionou aos educandos a percepção de que a agilidade
de que necessitam é fruto da obediência às regras do esporte,
da responsabilidade e do compromisso.
9 PESSOAS PARTICIPARAM
Curso de Assistente Administrativo
(Programa Escola de Vida e Trabalho)
Qualificação para atuação no apoio aos setores administrativos,
contábeis, financeiros e de RH de empresas. Os alunos que participaram deste curso foram contratados pela Fundação João
Paulo II como aprendizes durante o programa.
19 Pessoas Participaram
Curso de Auxiliar de Eletricista
(Programa Comunitário de Formação Profissional - PCFP)
Proporcionou o desenvolvimento de competências que permitam o apoio na execução de instalações elétricas residenciais,
públicas, comerciais e industriais de acordo com as normas técnicas, ambientais e de segurança.
21 PESSOAS PARTICIPARAM
Curso de Operador de Telemarketing
(Programa Comunitário de Formação Profissional - PCFP)
Proporcionou o desenvolvimento de competências que permitem o apoio nas rotinas de vendas ou serviços pelo telefone,
de acordo com as normas técnicas, ambientais, de qualidade e
de segurança e saúde no trabalho.
29 PESSOAS PARTICIPARAM
Curso de Recepcionista
(Programa Comunitário de Formação Profissional - PCFP)
Proporcionou conhecimentos e habilidades básicas de gestão
de competências que permitam atender ao telefone, recepcionar e transmitir informações dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo mercado de trabalho.
18 PESSOAS PARTICIPARAM

Curso de Informática Básica para Adultos
Ofereceu o conhecimento dos princípios de informática proporcionando a independência de cada um na utilização do
computador.
73 PESSOAS PARTICIPARAM
Curso de Informática Kids
Trabalhou atividades que auxiliam no crescimento do aluno,
desenvolvendo habilidades motoras, raciocínio lógico e proporcionando auxílio às atividades educacionais.
80 CRIANÇAS PARTICIPARAM
Curso de Montagem e Manutenção de Computadores
Ofereceu conhecimentos sobre o funcionamento de dispositivos e periféricos de computadores e habilidades para a montagem, manutenção, configuração e instalação de periféricos
entre outros.
18 PESSOAS PARTICIPARAM
Curso de Web 2.0
Ensinou ao aluno práticas para uma navegação segura na internet
e sobre como usar as redes sociais para expor positivamente
seu perfil.
17 PESSOAS PARTICIPARAM
Oficina de Libras
(Língua Brasileira de Sinais) Níveis 1 e 2
Ofereceu aprendizado da Língua Brasileira de Sinais e incentivou o conhecimento e a cultura da língua dos surdos, promovendo assim maior interação entre surdo e ouvinte.
81 PESSOAS PARTICIPARAM
Projeto de Vida
Buscou a transformação através da arte, usando a criatividade,
o respeito, a dignidade da pessoa e os valores cristãos, assim
como promoveu e estimulou as capacidades humanas e sociais.
29 PESSOAS PARTICIPARAM
Atendimento Psicossocial
Ofereceu atendimento aos usuários auxiliando no desenvolvimento do indivíduo em sua vida social e psicológica.
330 ATENDIMENTOS REALIZADOS
Visitas Domiciliares
Proporcionou maior aproximação da realidade dos usuários
potencializando o conhecimento da dinâmica familiar e de aspectos de seu cotidiano.
138 VISITAS REALIZADAS
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Datas cheias de significados
Fique por dentro dos principais eventos do PROGEN em 2013

Diversos momentos tornaram o ano ainda mais repleto de interação, aprendizado e vivências. Acompanhe os principais eventos
Ação de promoção social: Bíblia Canção Nova
52 pessoas crianças e adolescentes receberam doações.
Noite reencontro
Participaram 25 jovens.
Retiro “Eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas
trevas, mas terá a luz da vida”
41 jovens participaram.
Noite do pijama
Estiveram conosco 31 crianças.
Feira interdisciplinar - “Ninguém é bom sozinho”
Nas edições do 1º e 2º semestres, participaram
cerca de 120 pessoas.
Encerramento das atividades do 1º semestre e Festa Junina
Participaram 84 pessoas.

que marcaram o PROGEN em 2013, trazendo muita diversão,
momentos de reflexão, oração e experiências aos participantes.
Inauguração das novas instalações
Estiveram presentes aproximadamente 200 pessoas.
Romaria da Família Salesiana
Participaram 17 pessoas.
Dia das crianças
Foram 76 participantes.
Semana das profissões
Contou com a participação de 126 pessoas.
Encerramento do 2º semestre
Estiveram presentes 307 pessoas.
Curso rápido de formatação e backup
Participaram 11 pessoas.
Oficina de super-heróis
Participaram 20 crianças.

Palavras que traduzem a transformação de vida
Depoimentos de quem esteve no PROGEN e tem história para contar

Aluna de Informática do Progen
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“

Maria de Fátima Braz

“

Larissa Stéfany
Escola de Vida e Trabalho - PROGEN

“

“

Foi e está sendo muito bom! Aprendi muitas
coisas boas que jamais pensei aprender. Principalmente com a idade que estou. O professor é
excelente e muito atencioso. Quero voltar ano que
vem para aprender mais. Agradeço muito pelo
professor, também por existir o nosso PROGEN!
Muito obrigada por tudo, Canção Nova!

Posso dizer que o Programa Escola de Vida e
Trabalho foi uma fase da minha vida. Se eu não
passasse por aqui não estaria pronta para nada.
O curso me profissionalizou e me ajudou a ter uma
opinião formada sobre diversos fatos. Cresci também
espiritualmente melhorando minha convivência familiar e me fortalecendo na Missa.
Só tenho que agradecer a Deus e a todos que me
acolheram Para sempre amigos, sim, se Deus quiser.

Conquistas do Progen
MUDANÇA DE PRÉDIO
A mudança do projeto foi uma conquista, pois a proximidade
com a comunidade possibilita o desenvolvimento de novas
atividades, que favorecem o desenvolvimento da comunidade e o crescimento do projeto.
NOVOS EQUIPAMENTOS NO PROGEN
Novos equipamentos foram instalados, alguns substituindo o
que estava sem condições de uso e outros para garantir maior
conforto aos alunos, melhorando o atendimento geral. Os recursos para estes investimentos foram provenientes do projeto “Calendário do Bem – ano 2012” promovido pelo Clube
da evangelização da FJPII. Foram gastos cerca de R$ 70.000,00.
NOVOS CURSOS NO PROGEN
No primeiro bimestre, ainda no prédio antigo, foram oferecidos novos cursos, Oficina de Automaquiagem, a Oficina de
Rádio e o Curso de Auxiliar de Eventos, sendo este último, em
parceria com o SENAI.
Já no novo prédio, foram integrados ao currículo o Curso de
Costura e Moda, a Oficina de Dança, a Oficina de Manicure e
Pedicuro e a Oficina de Tênis de Mesa.

O que se espera de 2014
Fortalecer o trabalho com a comunidade, visando o
desenvolvimento da autonomia, visão cidadã e de futuro.
Iniciar um trabalho com as famílias através de grupos
socioeducativos.
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Casa do Bom
Samaritano
a oportunidade como primeiro passo da transFormação
A Casa do Bom Samaritano atende dois segmentos específicos.
O primeiro tipo de atendimento é destinado à população de
rua, visando a restauração integral da pessoa humana nos aspectos biológico, psicológico, sociológico e espiritual, combatendo a exclusão social e contribuindo na construção de novos
projetos de vida.
O segundo tipo de atendimento é destinado aos moradores
do munícipio de Cachoeira Paulista - SP que vivem em situação
de risco e vulnerabilidade social, e o objetivo é contribuir para
o fortalecimento dos laços e vínculos familiares, bem como o
acesso aos órgãos do sistema de garantia do direito.
As pessoas em situação de rua procuram os serviços da Casa
para receberem os cuidados básicos de higiene pessoal, orientações pessoais, alimentação, informações sobre seus direitos
enquanto cidadãos e outros motivos, como situações familiares e atendimento espiritual, que é o grande diferencial do
trabalho realizado pela Casa.
Já as pessoas em vulnerabilidade social, a maioria mulheres chefes
de família, procuram a casa em busca de mudança em suas vidas
pessoais, destacando-se o aumento da autoestima, da qualidade
de vida e melhoria dos relacionamentos interpessoais.
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O ano de 2013 foi marcado por
algumas melhorias que ajudaram a
Casa do Bom Samaritano a dar
continuidade neste lindo trabalho.
Foram investimentos na infraestrutura, novos voluntários e um
novo curso que rendeu belíssimas peças em taboa.
Além disso, houve a substituição de vários equipamentos
importantes como computadores, televisores, troca do sistema de iluminação por um mais econômico, móveis e eletrodomésticos, proporcionando mais organização, limpeza,
melhor armazenamento dos alimentos, atendimento mais
ágil e economia.
Tudo isso contribuiu para um trabalho ainda mais eficaz na Casa do
Bom Samaritano em 2013.

Aqui, a mudança aconteceu no dia a dia
Veja tudo que foi feito em 2013 na Casa do Bom Samaritano

Oficina de Costura e Moda
Essa oficina é realizada em parceria com o SESI e ofereceu a
oportunidade de aprender uma atividade para gerar renda.
Foi um espaço de troca de experiências e fortalecimento de
vínculos afetivos.
50 PESSOAS PARTICIPARAM
Oficina de Bijuteria e Acessórios
Destinada a mulheres a partir de 18 anos, proporcionou a oportunidade de aprender um novo ofício e gerar renda e, assim,
contribuir financeiramente com as despesas da família.
22 PESSOAS PARTICIPARAM
Oficina Socioeducativa “Pintura em Cerâmica e Artesanato”
Uma atividade realizada com a população de rua com o objetivo de oferecer um espaço de entretenimento, diálogo, aprendizagem de novas técnicas e aperfeiçoamento de habilidades
como também a trocas de experiências.
42 PESSOAS PARTICIPARAM
Grupo Dialogar e Viver
O grupo foi desenvolvido para complementar e despertar o
perfil empreendedor das mulheres que participaram dos demais cursos.
98 PESSOAS PARTICIPARAM
Grupo Partilhando a Vida
Destinado aos moradores de rua, o grupo trabalhou uma
proposta socioeducativa de orientação, desenvolvimento e
criatividade, capacidade laborativa, socialização de experiências, convívio entre pessoas, e interação. Foram momentos de
aprendizado e resgate da dignidade para muitos.
727 PESSOAS PARTICIPARAM
Atendimento Psicossocial
Em 2013, trabalhou o atendimento em grupo com pessoas
em situação de rua, com caráter preventivo, reflexivo e de
orientação através de filmes e discussões de conteúdo, que
possibilitou suporte sobre a realidade que os usuários estão ligados, com enfoque de acolhida e esclarecimento. Também foi
realizado um atendimento primário e individual com mulheres
em situação de vulnerabilidade social.
141 ATENDIMENTOS REALIZADOS
Banho
Proporcionou à pessoa atendida um momento para realizar a
sua higiene pessoal.
TOTAL DE 2.206 SERVIÇOS OFERECIDOS

Visita Domiciliar
Serviço realizado por Assistente Social que ampliou o conhecimento das condições das famílias atendidas pela Casa do Bom
Samaritano para acompanhamento, orientação e intervenção
mais precisa a fim de encaminhá-los, de acordo com as realidades constatadas, para os órgãos competentes dentro do
município.
99 VISITAS REALIZADAS
Corte de Cabelo
Oferecido à pessoa em situação de rua, favorecendo a higiene
pessoal e melhora da autoestima.
TOTAL DE 293 SERVIÇOS OFERECIDOS
Café da Manhã e Lanche da Tarde
Estas doações foram oferecidas a todas as pessoas atendidas,
em seus respectivos dias e horários de atividades.
TOTAL DE 6.238 SERVIÇOS OFERECIDOS
Almoço
A oferta de almoço foi feita diariamente para as pessoas em
situação de rua.
TOTAL DE 2.648 REFEIÇÕES SERVIDAS
Doação de Roupas, Calçados e Acessórios
Estas doações foram oferecidas diariamente para homens e
mulheres em situação de rua, conforme a necessidade apresentada. Esporadicamente foram realizadas doações às famílias
inseridas nas atividades da Casa.
TOTAL DE 2.246 PEÇAS DOADAS
Doação de Cesta Básica
O benefício da cesta básica foi direcionado às famílias do município atendidas pelo Serviço Social que procuram a Casa do
Bom Samaritano. A entrega foi realizada por meio do estudo
socioeconômico para atender em nível de emergência.
TOTAL DE 112 CESTAS BÁSICAS DOADAS
Kit Higiene
O kit é composto de escova e creme dental, sabonete e aparelho de barbear. A doação foi feita diante da necessidade
apresentada pelo usuário em situação de rua.
TOTAL DE 2.188 KITS DOADOS
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Momentos de celebração, aprendizado e partilha
Ocasiões que trouxeram ainda mais significado a este projeto

A Casa do Bom Samaritano realizou diversos eventos, comemorações, workshops palestras e visitas no ano que passou.
Esses momentos contaram com a participação dos usuários do

projeto, dos familiares, dos colaboradores e dos missionários.
Através deles, foi possível oferecer espaço para experiências
inesquecíveis. Confira os principais momentos de 2013.

Manhã da Mulher
Participaram: 30 Mulheres
Dias das Mães
Participaram: 26 mulheres
Comemoração dos 11 Anos da Casa do Bom Samaritano
Participaram: 152 pessoas
Encerramento das Atividades do 1º Semestre
Participaram: 37 pessoas.
Encerramento das Atividades do 2º Semestre
Participaram: 25 pessoas.
Confraternização Natalina e Desfile de Moda
Participaram: 36 pessoas
Curso de Artesanato em Taboa
Participaram: 16 pessoas
Workshops de Artesanato em Feltro
Participaram: 16 pessoas

Workshop de Bordado com Fitas
Participaram: 39 Pessoas.
Visita ao Porto de Itaguaçu e Santuário Nacional de Nossa
Senhora Aparecida – Aparecida - SP
Participaram: 22 pessoas
Visita à Canção Nova de Lavrinhas
Participaram: 30 pessoas
Palestra “Autoestima Feminina”
Participaram: 22 alunas
Palestra “Saúde da Família”
Participaram: 16 pessoas
Palestra “Direitos e Deveres dos Cidadãos”
Participaram: 24 pessoas
Palestra “Saúde da Mulher”
Participaram: 20 pessoas

Depoimentos de quem esteve conosco em 2013
As palavras dizem muito sobre o dia a dia, mas principalmente,
sobre a mudança em longo prazo

“

Usuária da Casa
do Bom Samaritano
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“

Maria José

Mariangela Silva
Voluntária da Casa do Bom Samaritano

“

“

A Casa do Bom Samaritano, durante todo o
tempo neste ano, na minha opinião, conseguiu ser
e ir além da característica de acolher, elevar a
autoestima das pessoas, aproveitou da missão
como lugar de oração, troca de experiência, de
ensino e aprendizagem. Obrigada Jesus, Santos
anjos com Maria por tanto Amor e carinho.

Ao chegar em Cachoeira Paulista fui bem recebida por
muitos, mas senti acolhida de verdade por vocês da Casa
Bom Samaritano. Aqui vim pensando que iria ser só voluntária na fisioterapia, mas Deus caprichou quando me
colocou na humildade, sendo servida pela casa, preparando
sua serva (Grupo Dialogar e Viver), e me proporcionando
qualidade no voluntariado. Louvo e agradeço a Deus em
todas as oportunidades que tenho, e não me canso em ser
grata aos muitos mimos Dele na minha vida.

Conquistas da
Casa do Bom Samaritano
inVestiMentO na infraestrUtUra
Aquisição de TV, armários, computadores, ventiladores, lavadora de alta pressão e armário guarda volume para pessoas em
situação de rua que possibilitou maior segurança e mobilidade
aos usuários, através de recursos do Calendário do Bem.
adesÃO de 3 nOVOs VOLUntáriOs
O que permitiu o desenvolvimento de novas ações.
nOVO CUrsO de artesanatO eM taBOa

o que se espera de 2014
Manter a qualidade em todos os serviços oferecidos à
população de Cachoeira Paulista e para as pessoas em
situação de rua que vêm até nós, investindo na atenção,
afeto e dignidade.
Aproximação com os projetos socioassistenciais e Poder
Público (CREAS, CRAS, SMAS, SUS) do município a fim de
concretizar os passos dados nos anos anteriores.
Aprofundar os momentos de espiritualidade
carismática com os nossos usuários, visando
proporcionar uma oportunidade de crescimento e
recomeço em uma nova vida.
Com foco nas famílias, deseja-se que, através dos
atendimentos sociais e participação nos projetos,
seja possível auxiliar na edificação de laços afetivos,
promovendo o resgate da autonomia e a emancipação
dessas famílias.
Pretende-se também levar cursos de artesanato aos bairros
mais vulneráveis do nosso município.
Dar continuidade aos workshops ampliando a
variedade dos mesmos.
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CAC

centro de
atendimento comunitÁrio

transFormação que começa no coração, na FamÍlia
e muda toda uma comunidade
O CAC funciona todos os dias e atende crianças desde os 6
anos de idade, adolescentes, adultos e idosos. Oferece atividades voltadas aos aspectos físico, intelectual, espiritual, social,
recreativo, cultural, educacional e esportivo.
Tudo isso é feito com o intuito de melhorar a qualidade de
vida e o resgate da autoestima das pessoas que o frequentam.
Para isso, o CAC desenvolve ações de orientação e prevenção da saúde desenvolvidas em parceria com o Posto Médico
Padre Pio e voluntários.
Além disso, oferece atividades que promovem a cidadania
através de oficinas para inclusão digital. De modo geral, todas
as atividades oferecidas possibilitam a participação da família,
visando o fortalecimento de vínculos afetivos e sociais.

E a mistura tem dado certo, pois em 2013, algumas melhorias já
mostraram que esses valores estão presentes em nossa sociedade, e podem e devem ser trabalhados. Exemplo disso é o
início do “Teen Star”, um programa que orienta, de forma ética
e moral, a afetividade e sexualidade de crianças e adolescentes.
O ano que passou também foi marcado pela oficina de “Cuidador de Idosos”. Outros ganhos significativos foram as aquisições
de equipamentos para as atividades físicas, oficinas de música,
dentre outros utensílios para a cozinha e materiais litúrgicos.

Tudo o que foi feito em 2013, foi feito com amor
conFira os cursos, oFicinas e atividades do cac

Oficina de Cuidador de Idosos
Com o objetivo de formar cidadãos capacitados para os devidos cuidados ao idoso, tendo em vista esta nova realidade populacional do Brasil que já se apresenta em crescente expansão.
O curso foi introduzido no 2º semestre de 2013.
10 PESSOAS PARTICIPARAM
Atividades Físicas: Ginástica Localizada e Futsal
Proporcionou a melhoria da qualidade de vida e da capacidade funcional dos usuários, disponibilizando espaço e profissionais capacitados para instrução desses, gerando envolvimento
entre participantes e educadores.
52 PESSOAS PARTICIPARAM
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Fisioterapia Preventiva
Valendo-se do conceito de prevenção, esta atividade em
grupo promoveu a prevenção de lesões através de exercícios
terapêuticos como alongamentos e fortalecimentos musculares, bem como orientações sobre cuidados com postura nos
diversos afazeres diários.
27 PESSOAS PARTICIPARAM
Oficina de Artesanato
Ofereceu aprendizado teórico e prático de técnicas artesanais para adultos, desenvolvendo a criatividade e habilidades
para reaproveitamento de materiais e oportunidades de geração de renda.
50 PESSOAS PARTICIPARAM

Oficinas de Expressão Musical
(Teclado, Violão, Bateria, Canto, Musicalização Infantil)
Estimulou a concentração, sensibilidade e audição, através de
atividades coletivas e individuais, visando melhorar a autoestima e a integração do usuário, motivando a aprendizagem através de atividades práticas, sendo flexível ao perfil do grupo a
fim de despertar novos talentos e vocações artísticas.
147 PESSOAS PARTICIPARAM
Informática (Básica, Profissional, Kids, Web 2.0, Melhor Idade)
Promoveu a apropriação social da tecnologia, trabalhando
o desenvolvimento dos princípios da informática e proporcionando a independência de cada um na utilização do
computador. Além disso, desenvolveu o aprendizado de
conceitos e funcionamento fundamental de ferramentas
da web e mídias sociais estimulando o uso ético, criativo e
responsável da tecnologia.
212 PESSOAS PARTICIPARAM

Teen Star
Iniciado no 2º semestre, para crianças, proporcionou orientação e formação sobre afetividade e sexualidade de forma
ética, moral e preventiva.
FORAM ATENDIDAS 13 PESSOAS
Recreação
Favoreceu a construção de vínculos entre o projeto social e
usuários através de atividades lúdicas e cooperativas. Educadores e voluntários dedicaram-se ao cuidado com as atividades de pátio, buscando ser presença e confiança para as
crianças, adolescentes e jovens nos intervalos das oficinas e ao
longo do dia.
389 PESSOAS PARTICIPARAM
Atendimento e Acompanhamento Social, Pedagógico, Psicológico
Acolheu e ofereceu escuta ao usuário no momento de sua
necessidade, ajudando-o a lidar melhor com seus problemas,
e identificando seus recursos e limites. Realizou encaminhamentos para outros serviços especializados do município
quando necessário.
374 SERVIÇOS REALIZADOS
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Eventos que deixaram nosso ano mais feliz
Fique por dentro dos principais eventos do CAC em 2013

Além das atividades comuns, cursos e oficinas, o CAC realizou
eventos e workshops, além de oferecer momentos especiais

de muita festa e alegria, que incentivaram a convivência e a
troca de experiências. Confira os eventos de 2013.

Colônia de férias
Participaram 49 crianças e adolescentes
Dia internacional da mulher
20 pessoas participaram
Workshops
Ovo de páscoa: participaram 11 pessoas.
Dança: participaram 50 crianças e adolescentes
Decoração com balões: participaram 17 pessoas
Decoupage: participaram 15 pessoas
Aniversário do CAC
Participaram cerca de 300 pessoas
Comemoração ao dia de Nossa Senhora Auxiliadora
Participaram cerca de 10 pessoas
Jantar para casais
Participaram 15 casais
Encerramento das atividades do 1º semestre e Festa Junina
Participaram cerca de 300 pessoas
Passeio em Queluz
Participaram 10 pessoas

Feira interdisciplinar: “Ninguém é bom sozinho”
Nas edições do 1º e 2º semestres, participaram
cerca de 120 pessoas.
Romaria salesiana
Participaram 15 jovens
Concurso cultural
Participaram 30 pessoas
Tarde de louvor
Participaram 25 pessoas
Festa das crianças
Participaram 120 crianças
Retiro para adolescentes
Participaram 35 adolescentes
Festa de encerramento do 2º semestre
Participaram 120 alunos
Oratório
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Depoimentos que falam pelo nosso trabalho

Leia os testemunhos de quem sentiu a transformação acontecer em 2013

Aluna de Violão do CAC

“

Achei ótimo porque o CAC me ensinou muito.
O professor brinca e se diverte conosco. Os
colegas são muito legais. Gosto também de
brincar no pátio e pintar desenho. Depois que
entrei no CAC participo da Missa e até sou
coroinha, isso é muito bom para a minha vida.
Naiara Apª Moreira – 8 anos
Aluna de Informática do CAC

“

Vitória Sena – 12 anos

“

“

Durante esse ano, fazendo curso de violão
no CAC, achei legal o jeito do professor
ensinar, que é um jeito muito carinhoso e divertido. Aprendi a cada dia que devemos
acreditar em nós mesmos, no que fazemos e
que somos capazes de tudo com Deus.

O que se espera de 2014
Para o próximo ano pretende-se fechar parceria com
o SESI para funcionamento da Oficina de Culinária para
adolescentes e adultos.
Oferecer turmas de Oficina de Artesanato e atividade
física para adolescentes

Conquistas do CAC
NOVOS EQUIPAMENTOS NO CAC
A aquisição de equipamentos para a oficina de Atividade Física como adipômetro, balança antropométrica, organizador de
halteres entre outros, garantiu a significativa melhora na qualidade da aplicação das atividades oferecidas nesta oficina.
Também a oficina de Música ampliou sua atuação com a aquisição de 10 flautas doces para as aulas com crianças de 6 a 9 anos.
Foi adquirida também, para melhorar a qualidade do serviço
psicológico prestado às crianças, uma caixa lúdica.
Foram feitas aquisições de equipamentos para o funcionamento interno da unidade como impressora colorida, utensílios
para cozinha e materiais litúrgicos. Tais aquisições muito contribuíram para o empenho dos colaboradores em suas funções.

Oferecer Oficina de Dança para crianças.
Pretende-se ter o funcionamento noturno da
unidade em 2 dias da semana para melhor atender às
necessidades da população.
Implantação do “Projeto de Vida” – momentos de
encontro que visam ao desenvolvimento humano
dos educandos, trabalhando valores como ética,
moral, afetividade, sexualidade, respeito, saúde
e espiritualidade para todos os participantes das
atividades, cursos e oficinas do CAC.
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Cia
de Artes

passo a passo, a transFormação acontece,
com a dança, a arte e a mÚsica

Aula de Balé Clássico
Para crianças e adolescentes de 2 a 12 anos
36 PESSOAS PARTICIPARAM
Aula de Jazz
Para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos
142 PESSOAS PARTICIPARAM
Aula de Hip Hop
Para meninos de 6 a 15 anos
18 PESSOAS PARTICIPARAM

oferecer um trabalho ainda melhor.
A Cia. de Artes contou com a abertura de novas turmas, oferecendo possibilidades para mais crianças. E com novas regras
para a rematrícula, ficou mais fácil visualizar as vagas para o ano
seguinte, das turmas já existentes.
Alguns equipamentos também foram adquiridos no ano que
se passou, como uma impressora, facilitando a impressão e o
envio de bilhetes diretamente aos pais, informando-os sobre
realidade da Cia. de Artes e da situação de cada criança diante das atividades.
Além disso, 10 novos ventiladores chegaram para tornar o
ambiente mais agradável para o desenvolvimento das aulas.
Confira o número de participantes das 3 turmas de ballet, 14
turmas de jazz e 2 turmas de hip hop.

“

“Venho, através desta carta, agradecer ao social e a
equipe Cia. de Artes pelo benefício que vêm trazendo
aos meus filhos. A Rede de Desenvolvimento Social
Canção Nova, através da Cia. de Artes traz muitos
benefícios a eles, ou seja, hoje eles estão mais disciplinados, obedientes e mais confiantes. Hoje posso
dizer que eles estão mais felizes e seguros.
Peço a Deus que abençoe cada um de vocês dando
força, paciência e sabedoria para continuarem
esse trabalho maravilhoso que a Cia. de Artes vem
trazendo para nossas crianças. Obrigada.”
MÃe dO aLeXandre e da LaUra
aluNos da cia. dE arTEs
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“

A Cia. de Artes tem como objetivo proporcionar às crianças
e adolescentes uma nova forma de socialização e interação a
partir da dança em paralelo com a espiritualidade.
Sendo assim, desenvolve atividades culturais, contribuindo
para a ampliação da visão de toda sociedade, fornecendo um
ensino técnico em áreas artísticas, fomentando o interesse de
profissionalização e bem estar.
O projeto procura ainda integrar toda a família, proporcionando acesso à cultura, pelos espetáculos e também em contextos sociais apresentados em cada caso.
Através das aulas de dança, contribui para a disciplina, a dedicação, o respeito humano, a integração social e o trabalho em
equipe, além de estimular o hábito de práticas de exercícios
físicos, contribuindo para a saúde.
Em 2013, a Cia. de Artes contou com algumas mudanças pra
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Um projeto de saúde que transforma por completo

AcreditAr. oferecer o melhor que temos,
comeÇAndo pelo Amor, pArA entÃo trAtAr dA sAúde
A palavra que dá início à sensibilização vivida no Projeto de
Saúde da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova é
“Acredite”! Acreditar significa pensar nas pessoas em um sentido mais amplo e teológico, admirando e contemplando cada
uma delas como filho ou filha de Deus. Assim, acreditar passa
a ser uma palavra profunda e especial, que traduz a confiança
que inspira a boa qualidade de uma pessoa.
Quando agimos à frente de uma pessoa de uma maneira acreditada, como educadores e formadores através do amor, podemos extrair dela e também de nós tudo o que temos de
melhor. E é a partir desse momento que estabelecemos uma
relação muito concreta tanto frente ao ensino como também
ao aprendizado.
Tudo isso nasce através do respeito e da valorização da pessoa
de maneira plena. E, no momento em que essa interação realmente acontece, as pessoas se tornam mais receptivas aos nossos ensinamentos, demonstram mais felicidade, pois aprendem
pelo exemplo e passam a agir da mesma forma. E é assim que

procuramos trabalhar no Posto Médico Padre Pio. Essa é a nossa
experiência pessoal em nossos atendimentos e procedimentos.
Através do nosso testemunho, temos chegado aos corações
das pessoas, mudanças acontecem, conseguimos dar andamento aos nossos objetivos de realmente poder oferecer ao outro o cuidado integral em todas as suas dimensões.
Mas, toda essa beleza não é somente para nós! É para o profissional da saúde de maneira individual e também de uma maneira coletiva, abordando uma noção de saúde inteira.
Dessa maneira, diante de inúmeras adversidades e inúmeros
desafios, somos chamados a dar uma resposta diferente ao ser
humano que cuidamos, e que, além disso, nos relacionamos de
maneira plena.
Isso se dá início somente com uma palavrinha: Acredite!
Acredite em você! Acredite no outro! Essencialmente, nunca
deixe de a creditar em Deus! E é na vivência dessa tríade de
amor que transformaremos o mundo a nossa volta!

Luciane Déscio Kishi Ida

Enfermeira Assistencial, pós-graduada em Urgência e Emergência.
Instrutora do Método de Ovulação Billings - Nível II.
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Posto Médico Padre Pio

Atendimento na área da saúde feito com todo o amor e respeito
Em 2013, esses esforços foram reforçados, para que o bom
O objetivo deste projeto é prestar atendimento na área da saúde, à população de Cachoeira Paulista - SP, região e peregrinos,
atendimento continuasse sendo percebido e oferecido, com o
de forma gratuita. Mas o que faz o Posto Médico Padre Pio tão
diferencial de sempre: o carinho.
especial, é o atendimento feito sempre com amor, do ponto de
Além disso, novos equipamentos foram adquiridos com a ajuda
das doações do Calendário do Bem e a chegada de voluntários
vista físico, psicológico, social e espiritual.
Os profissionais se preocupam em perceber as reais necessidae missionários trouxe a oportunidade de aprimorar ainda mais os
serviços aos pacientes.
des do indivíduo, oferecendo cuidados médicos, odontológicos,
de enfermagem, fisioterápicos dentre outros.

Áreas de atendimento do Posto Médico
Multidisciplinaridade para atender cada
paciente como um ser humano completo

Área Médica
Pronto atendimento oferecido de segunda a sexta-feira e
também aos fins de semana em que se realizaram eventos na
Canção Nova. Atendimento ambulatorial nas especialidades
de cardiologia, pediatria, cardiopediatria, gastroenterologia,
dermatologia, geriatria, ginecologia, clínica médica.
11.145 ATENDIMENTOS ANUAIS
Enfermagem
Com uma equipe composta por 3 enfermeiros e 9 técnicos
de enfermagem, além dos procedimentos de rotina, a equipe
desenvolveu projetos como: Educação Continuada, Cuidado
Espiritual, SAE – Sistematização de Assistência de Enfermagem, Projeto Nova Mamãe.
35.139 PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM ANUAIS
Área de Odontologia
Esta área prestou serviços odontológicos de caráter emergencial (pronto atendimento) e ambulatorial. O pronto atendimento solucionou casos visando o alívio da dor, avaliações
para iniciar tratamentos e orientações em geral.
Já o serviço ambulatorial, abrangeu o tratamento continuado e
especializado de acordo com a necessidade do usuário em várias áreas: dentística, endodontia, prótese total, odontopediatria, disfunção têmporo-mandibular, cirurgia bucomaxilofacial,
periodontia, ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares.
9.155 PROCEDIMENTOS ANUAIS
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Laboratório
O laboratório, que funciona dentro do Posto Médico, realizou
exames de bioquímica, hematologia, urinálise, imunologia e parasitológico; além disso colheu e encaminhou material para realização de outros exames em laboratórios externos. Este ano, o
laboratório ganhou um novo microscópio.
9.967 EXAMES DE LABORATÓRIO ANUAIS
Fisioterapia/ Terapia Ocupacional
A fisioterapia realizou atendimentos na área de traumato-ortopedia, neurológico, respiratória, RPG, e dermato-funcional na
área de pós-operatório de mastectomia e cirurgias vasculares,
sendo esses atendimentos realizados de forma individual, com
pacientes adultos e pediátricos.
Já o setor de terapia ocupacional realizou atendimentos na área
neurológica e psicomotora, com alterações de motricidade,
tônus e cognição, em que na sua maioria são crianças.
Ambos os setores realizaram trabalhos em grupos, sendo estes: qualidade no peso, pilates e terapia corporal.
3.946 ATENDIMENTOS ANUAIS
Centro de Formação Famílias Novas
Um serviço para a educação das famílias a respeito da Regulação Natural da Fertilidade para uma redescoberta do valor
e do significado da Sexualidade Humana, em que haja uma disponibilidade fundamental à Paternidade e à Maternidade responsável, com respeito às Leis Naturais. Ofereceu orientação
sobre métodos científicos de regulação natural da fertilidade
e aplicação de programas de educação sexual à população em
geral e funcionários da Fundação João Paulo II.
720 ATENDIMENTOS ANUAIS

Farmácia
Comprou e distribuiu tanto medicamentos quanto materiais
de uso hospitalar para atender às necessidades do pronto
atendimento. Recebeu medicamentos de doação e realizou
a doação dos mesmos à população em vulnerabilidade social com apresentação de receita médica. Foram realizados
triagem e registro para manter o controle de qualidade dos
medicamentos doados. Este ano, o departamento ganhou uma
nova cortina de ar.
105.106 MEDICAMENTOS DOADOS
Serviço Social
Atendeu às necessidades sociais da área da saúde e às mais amplas expressões da questão social avaliando a realidade trazida
pelos usuários. A orientação visou a uma vida mais saudável
para todos os usuários e famílias que chegaram até o serviço
social passando por alguma condição de vulnerabilidade social.
Após avaliação, o usuário recebeu atendimento no Posto Médico Padre Pio dos profissionais e/ou encaminhamentos para
a rede de apoio do município, proporcionando o acesso aos
mesmos pela garantia dos direitos, da igualdade e justiça social.
468 ATENDIMENTOS ANUAIS

Psicologia
Esta equipe se empenhou em promover a integração das pessoas com necessidades especiais no âmbito social, profissional
e familiar. Realizou atendimentos individuais e em grupos, num
trabalho conjunto com outras áreas.
1.103 ATENDIMENTOS ANUAIS
Nutrição
Um serviço prestado para promover a saúde e não apenas tratar doenças, mas evitá-las antes que surjam. O serviço foi feito
em atendimentos individuais, com pacientes adultos e pediátricos, através de acompanhamento nutricional, observando os
resultados da prescrição dietética e as orientações nutricionais,
sendo, na maioria das vezes, realizado um trabalho conjunto
com as outras áreas.
343 ATENDIMENTOS ANUAIS

Dia a Dia com o Posto Médico

Grupos com equipe interdisciplinAr que funcionAm
no posto mÉdico pAdre pio
Grupo Bem Viver
Realizado semanalmente, o grupo teve como público-alvo
senhoras acima de 55 anos. O direcionamento foi feito por
profissionais de psicologia e assistência social e teve como objetivo o resgate da autoestima e a valorização do ser “idoso”,
visando à qualidade de vida e bem estar destas senhoras para
que elas pudessem viver bem esta fase de suas vidas.

Terapia Corporal
Coordenado pela terapeuta ocupacional, o grupo se encontrou 2 vezes na semana, sendo o objetivo promover atividades com movimentos articulares e alongamentos, quando as
participantes puderam realizar as suas atividades diárias com
destreza e facilidade, além do convívio social.

Pilates
Aconteceu 2 vezes por semana em 3 grupos, com 4 pacientes
em cada grupo. Os pacientes participantes são encaminhados
por médicos, e é realizada uma avaliação com a fisioterapeuta
responsável pelo projeto. O objetivo desse grupo foi levar os
participantes a um fortalecimento e alongamento global, trabalhando também de forma preventiva.
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Momentos importantes de 2013
eVentos, reuniÕes e cursos que mArcArAm
o Ano pArA fAZer A diferenÇA no futuro

Reuniões com a Equipe de Enfermagem
Nos momentos de Educação Continuada, foi importante
aprofundar os conhecimentos profissionais relacionados à qualidade da assistência de enfermagem e do cuidado integral e
espiritual. Foram feitos também aprofundamentos na espiritualidade do carisma Canção Nova.
Curso de BLS para Equipe de Enfermagem
A equipe participou e pode usufruir de maneira rica e positiva,
colaborando para a melhoria na qualidade da assistência.

Curso de Eletrocardiograma
Este curso colaborou ainda mais para que todo o trabalho da
equipe de enfermagem viesse a ter, como foco principal, a
qualidade do atendimento integral.
Encontro de Profissionais da Saúde 20 a 22/09/2013
Ocorreu em parceria com o Setor de Eventos. Encontro voltado para profissionais de Saúde, com o tema “Estive doente e
cuidaste de mim”. O encontro, que contou com a participação
de 45 pessoas, abordou temas de espiritualidade acerca do
sofrimento, testemunhos de vida. Participaram médicos, fisioterapeutas, dentistas, e técnicos de diversas áreas da saúde.

Testemunho emocionante

depoimento de quem feZ pArte dA
trAnsformAÇÃo no posto mÉdico pAdre pio em 2013

PACIENTE DO POSTO MÉDICO PE. PIO
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“

“

Meu nome é Fernando Henrique, tenho 34 anos, casado, duas filhas e sou policial militar. No dia 21 de setembro
de 2013, durante um condicionamento físico em meu trabalho, sofri uma fratura na tíbia direita e rompi o ligamento
anterior do joelho. Após meses de imobilização total da perna com gesso, fui encaminhado a iniciar a fisioterapia.
Graças à providência Divina, comecei a fisioterapia no dia 13 de novembro no Posto Médico Pe. Pio e com a
força de Deus e a admirável paciência e empenho da Dra.Thaís, nesses 30 dias, a minha recuperação tem
sido maravilhosa, pois já estou caminhando sem as muletas e a firmeza de minha perna melhora a cada dia.
FERNANDO HENRIQUE

Conquistas do
Posto Médico

O que se espera de 2014
Manter a qualidade mesmo frente à demanda crescente.
Melhoria na estrutura física e troca de alguns equipamentos.

FISIOTERAPIA
Repercussão positiva no setor de fisioterapia com a chegada
de mais uma missionária possibilitando o aumento do número
dos atendimentos e o crescimento das parcerias com as outras
unidades da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova.
VOLUNTARIADO
Adesão ao voluntariado de novos profissionais.
NOVOS EQUIPAMENTOS NO POSTO MÉDICO
Através da doação de sócios pelo projeto “Calendário do
Bem” foi adquirida, para a farmácia, uma cortina de ar. Já para o
laboratório, um microscópio. Houve também a substituição da
impressora antiga por uma multifuncional.
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A mudança se dá quando se aprende algo

Educar na Canção Nova é acreditar em um mundo novo construído
por livros, alunos, professores e trocas de experiências
“A Canção Nova não nasceu de um projeto humano, mas sim
de uma iniciativa de Deus”. Essas são as palavras de Monsenhor
Jonas Abib, fundador da Comunidade, definindo o início de
tudo na Canção Nova. A Comunidade nasceu do chamado que
o Bispo Diocesano fez diante da palavra da Igreja escrita pelo
Papa Paulo VI no documento Evangellii Nuntiandi (Evangelização no Mundo Contemporâneo) que urgia a necessidade de
evangelizar no mundo de hoje, apontando a exigência da utilização dos meios de Comunicação Social para a Evangelização.

Segundo Monsenhor Jonas Abib, a Canção Nova é uma Comunidade criada por Deus para formação de Homens Novos
para um Mundo Novo. A educação é uma das mais belas ferramentas que “temos” em mãos para a formação desse homem
novo. Educar na Canção Nova é oferecer um modelo educativo coerente, com qualidade e baseada nos valores cristãos
católicos, buscando trabalhar e desenvolver pessoas capazes
de atitudes transformadoras na sociedade.

Shirleya Nunes de Santana

Superintendente de Educação

33

Instituto Canção Nova
A transformação começando pela educação,
de dentro da escola para toda a vida

A educação, no Instituto Canção Nova, assume uma concepção cristã católica da pessoa humana em uma perspectiva de
um desenvolvimento integral, de modo a educá-la na e para
a solidariedade, encorajando-a a assumir sua responsabilidade
pelo futuro da humanidade através da perpetuação de valores fundamentais para sua existência.
Nossa escola é comprometida com a formação humana e com
a evangelização no sentido de fortalecer a formação Cristã e
Cidadã, cultivando a justiça social, a solidariedade, a responsabilidade, a ética e o protagonismo na construção de uma
humanidade nova.
A missão é educar de forma integral, desenvolvendo pessoas capazes de atitudes transformadoras, tendo o Evangelho
como o instrumento eficaz para a formação de um mundo
novo, mais justo, solidário e humano.
Nossa principal visão é a de ser uma escola de referência na
educação de crianças e jovens por meio da qualidade de ensino e da formação de valores cristãos e sociais.
No ano de 2013, houve modificação dos horários das festas
junto à infraestrutura o que ajudou em uma maior participação
dos alunos e famílias.
O Instituto passou por um crescimento e bom atendimento na
área social por conta das 2 assistentes.
A escola passou a realizar Encontros Maranathás para alunos e
encontro de casais para os professores e pais de alunos. Quanto às aquisições, destacamos as câmeras de segurança que têm
ajudado no cotidiano escolar e segurança como um todo.
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Educação Infantil

Desenvolve-se um ambiente criativo, lúdico e estimulante valorizando o que o aluno traz em si e na sua realidade familiar.
91 alunos em 2013

Ensino Fundamental

Busca-se levar em consideração aquilo que o aluno traz de
conhecimento e alinhar de maneira flexível às realidades em
sala de aula, levando em consideração o aluno como um todo.
Além das disciplinas próprias da base comum, os alunos estudam Inglês, Espanhol, Sociologia, Filosofia e Ensino Religioso.
712 alunos em 2013

Ensino Médio

Assim como no Ensino Fundamental, leva-se em consideração aquilo que o aluno nos traz de conhecimento para alinhar
de maneira flexível às realidades em sala de aula, levando em
consideração o aluno como um todo. Temos, além das disciplinas próprias da base comum, também Inglês, Espanhol,
Sociologia, Psicologia, Filosofia e Ensino Religioso. São trabalhadas atividades ligadas ao Enem através de provas e atividades voltadas ao mesmo.
259 alunos em 2013

Ainda mais pela educação
Atividades extracurriculares que fazem toda a diferença

ATIVIDADES ESPORTIVAS E MUSICAIS

BRINQUEDOTECA

São desenvolvidas atividades extraclasse com aulas
de GRD (Ginástica Rítimica Desportiva), futsal, vôlei
e aula de música.

Espaço direcionado ao estudo interdisciplinar, trabalhando as dificuldades de aprendizagem, de estar no coletivo
e no familiar dando a possibilidade de um melhor acompanhamento escolar.

PROJETOS INTERDISCIPLINARES
Diversos projetos são desenvolvidos no cotidiano escolar
visando a uma maior integração do aluno com a cultura, a socialização, a criatividade e o estímulo para o trabalho em equipe.

		

ESCOLA DE PAIS
Momento em que a área de Psicopedagogia do instituto trabalha junto aos pais temas como dificuldades de
aprendizagem, droga, adolescência, violência, cumplicidade,
como estudar, socialização e sexualidade.

ESPIRITUALIDADE
Oferecemos aulas de catequese e crisma, além de celebrações
de Missas e retiros para o corpo docente, discente, familiares e
toda a comunidade.

AULA DE REFORÇO ESCOLAR
Atendemos aos alunos, do Ensino Fundamental, que apresentam dificuldades ou defasagem durante o processo de
Ensino Aprendizagem.

ATENDIMENTO DE PSICOPEDAGOGIA
Oferecido aos alunos que apresentam dificuldades ou diagnosticadas por professores ou reconhecidas pelos pais.
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Depoimentos tão emocionantes quanto o aprendizado
Palavra de quem esteve no instituto canção nova
e tem história para contar

“

Prof. da Educação Infantil

“

Este ano é um marco para mim e para minha família.
Digo isso, porque estou concluindo o 3o ano do Ensino Médio,
mais uma etapa da minha vida. Como aluna do Instituto
Canção Nova, agradeço a todos os educadores pelo trabalho
desenvolvido no decorrer de todos esses nove anos que aqui
estive, me possibilitando uma perspectiva de vida profissional,
com um crescimento além de educativo, social, ético, moral e,
sobretudo espiritual. Hoje estou preparada para mais uma
nova etapa: faculdade de Odonto! Sei que a luta será grande,
mas vocês fizeram toda a diferença na minha vida. Tenho uma
imensa gratidão ao Mons. Jonas Abib e a família Instituto
Canção Nova, que teve e tem como objetivo e missão formar
homens novos para um novo.
Ana Carolina Castro
Aluna da 3ª série do Ensino médio

Conquistas do
Instituto Canção Nova
Houve 0% de evasão escolar.

Ficamos em 2º Lugar no ENEM em Cachoeira Paulista - SP.
Taxa de reprovação: 12,3% no Ensino médio e 9% no Ensino
Fundamental.

O que se espera de 2014
Atendimento de apoio aos alunos do 3º ano do Ensino
Médio referente à disciplina de Português para o vestibular

Modificação dos horários das festas junto à infraestrutura
para gerar mais participação dos alunos e famílias.

Capacitações para os colaboradores

Crescimento e bom atendimento na área social por conta
das 2 assistentes.
Encontros Maranathás para alunos e encontro de casais para
os professores e pais de alunos.
Aquisição de câmeras de segurança.
Relatório de Atividades FJPII 2013

Mais atendimento ao corpo docente
Mais e melhor atendimento ao discente
Organizar e qualificar a parte musical (instrumentos)

“

“

Falar do Instituto Canção Nova é ter a certeza que
é um espaço educacional preparado para a formação de
homens novos para um mundo novo. Ter minha filha Ana
Lívia estudando aqui é ter a certeza de uma formação integral, onde ela é bem cuidada e preparada como ser humano.
Eu como mãe e professora nesta Instituição tenho a certeza
que Deus cuida de tudo, pois somos formados a cada dia
por esta Obra de Deus. Obrigada Mons. Jonas Abib pelo
seu sim que produz inúmeros frutos em nossas vidas.
Anamélia Hummel
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Transformar para respeitar cada vez mais a natureza

Homens novos para um mundo novo, preservado e amado por todos
A Fundação João Paulo II realiza ações de preservação e conscientização, incluindo atividades que educam e servem de
exemplo, com o objetivo de tornar cada vez mais pessoas
agentes ativos da conservação do nosso planeta.
No ano de 2013, a FJPII manteve o cuidado com áreas de preservação permante (APP), realizando a manutenção das árvores plantadas em 2011.
Já na ETE - Estação de Tratamento de Esgoto foi feita a renovação da Licença de Operação perante o órgão estadual CETESB,
sob o número LO n º 300.4182 – processo nº 03/00399/13.
Foi realizada também a manutenção nos quadros elétricos,

Conquistas da FJPII
pelo meio ambiente:
Na Estação de Tratamento de Esgoto foi feita a
renovação da licença.
Manutenção nos quadros elétricos.

troca dos disjuntores, contatores, relé térmico, fusível e cabos
elétricos dos motores dos aeradores, pertencentes ao tanque
de aeração da ETE. Também foi realizada manutenção na infraestrutura de sustentação dos aeradores.
Ainda no ano que se passou, a FJPII realizou manutenção corretiva na caixa de contato na saída do tratamento do efluente
tratado da ETE.
Um dos marcos do ano foi o plantio de mudas de árvores
nativas nas áreas gramadas pertencentes à FJPII. Foram cerca
de 14.484m² no sistema de plantio 4x4 metros, que ocorreu
durante o evento religioso para jovens PHN.

Perspectivas para 2014,
Para preservar ainda
mais o planeta.
Ampliar a área de plantio de mudas de árvores nativas
nas áreas gramadas da FJPII, conforme o projeto de
rearborização elaborado no ano de 2013.

Manutenção corretiva na caixa de contato na
saída do tratamento do efluente tratado da ETE.
Plantio de mudas de árvores nativas nas áreas
gramadas pertencentes à FJPII.
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Oferecer trabalho em troca de amor

Contar com o próximo para oferecermos juntos solidariedade,
educação, saúde, assistência social e bem estar
No ano de 2013, a Fundação João Paulo II contou com a participação de voluntários em diversos setores, trabalhando nas
mais diversas áreas. A Fundação tem por objetivo social estatutário a promoção do voluntariado.
No entanto, a própria Fundação João Paulo II não é diretamente beneficiária das atividades, mas sim, é a instituição que
promove seu desenvolvimento de modo que esta prestação
seja em benefício das pessoas necessitadas, sempre com a característica de gratuidade.

O Voluntariado e a Lei

Nessa esteira, a par da observância aos preceitos da Lei
9.608/98, estes serviços são prestados em atividades de proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice,
no amparo às crianças e aos adolescentes carentes, em ações de
prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de
deficiências, assim como em promoções gratuitas de assistência
educacional ou de saúde, além da integração ao trabalho.

A todos os voluntários que ofereceram seu tempo, conhecimento, carinho, e dedicação ao próximo, nos projetos sociais e departamentos da Fundação João Paulo II, os mais sinceros agradecimentos, em nome de todos os que puderam contar com a sua participação.

Muito obrigado, Voluntários!

Depoimentos que falam pelo nosso trabalho

Leia os testemunhos de quem sentiu a transformação acontecer em 2013

“

Voluntária da Casa do Bom Samaritano

“

Ser voluntária é extremamente
gratificante e edificante, pois
vivenciamos o dar-te inteiramente
sem esperar retorno.
Sandra Codeço
Voluntária do
Posto Médico Pe. Pio

“

“

A Casa do Bom Samaritano foi a coisa mais linda e mais
importante que me aconteceu neste ano. Fui recebida por anjos
quando cheguei aqui! A Casa do Bom Samaritano é o “marco”
da vida de muitas pessoas e principalmente da minha. Amo ver o
tratamento dos anjos funcionários para com os nossos irmãos de rua
e dos demais. Se a Canção Nova é um pedacinho do Céu, a Casa
do Bom Samaritano é a porta do Céu. Louvo e agradeço ao Senhor
pela oportunidade de conhecer cada um de vocês. Amo vocês!
Margareth Toricelli
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Mais que uma TV, um programa de vida

A maior rede de televisão de inspiração católica do Brasil
A TV Canção Nova, emissora educativa católica da Fundação
João Paulo II, começou suas atividades em 8 de dezembro de
1989, às 10h, transmitindo a celebração da Santa Missa inaugural, com uma retransmissora da TVE do Rio de Janeiro. Em
1997, formou-se a Rede Canção Nova de Televisão com a

incorporação da TV Jornal em Aracaju - SE, gerando a programação para toda a Região Nordeste. Em 2007, com apenas 10
anos de formação de rede, a TV Canção Nova estabeleceu-se
como a maior rede de televisão de inspiração católica do Brasil.

Estrutura

Ganhamos o Brasil e o mundo, conquistamos reconhecimento
A TV Canção Nova conta com aproximadamente 500 profissionais presentes em nove produtoras no Brasil e quatro correspondentes no exterior.
Na sede em Cachoeira Paulista - SP, a emissora produz cerca
de 76 programas, em cinco estúdios equipados com recursos
de produção audiovisual de última geração (HD). Além disso, a
TV Canção Nova tem suporte técnico e operacional apropriados para a realização de transmissões nacionais e internacionais. A emissora conta também com dois amplos espaços para
transmissões de eventos: o Centro de Evangelização Dom
João Hipólito de Moraes e o Rincão do Meu Senhor, onde são

realizados eventos semanais, que contribuem para a marca de
80% da grade de programação em produção própria. Ambos
são cenários de grandes encontros de pessoas do mundo inteiro, transmitidos pela emissora que recebe um público de um
milhão de pessoas por ano.
No total, a sede do Sistema Canção Nova de Comunicação
possui uma área de aproximadamente 415.000m² de extensão, estruturados para acolher o público que vem em busca da
evangelização. A TV Canção Nova ainda dispõe de unidades
móveis de produção e geração em HD, responsáveis por transmissões realizadas em diversos lugares do país.

7 Geradoras no Brasil
Aracaju - SE | Belo Horizonte - MG | Brasília - DF | Curitiba - PR
Florianópolis - SC | São Paulo - SP | Grande Vale - Cachoeira
Paulista - SP

4 Produtoras no exterior
Jerusalém - Israel
Fátima - Portugal
Toulon - França
Roma - Itália

9 Produtoras no Brasil
Grande Vale - Cachoeira Paulista - SP | São Paulo - SP
Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Florianópolis - SC | Aracaju - SE
Cuibá - MT | Belo Horizonte - MG | Curitiba - PR
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Audiência

proJeção BrAsil – totAl coBerturA tv cAnção novA
10.358.126* Pessoas Diferentes que assistiram a TVCN entre 01/12 a 31/12/2013.
17.985.067* Pessoas Diferentes que assistiram a TVCN entre 01/12 a 31/12/2013.
cAnAis ABertos

447 cidades
83.668.225 indivíduos
Fonte: Anatel
21.746.008 milhões de domicílios com parabólicas no Brasil x 1.90
41.317.415 milhões de indivíduos

*proJeção
tv cAnção novA,
espelho dos nÚmeros
do iBope mW
mW 15 prAçAs
pArABólicA –
01/12 A 31/12/2013, 12,38 de
indivÍduos
AlcAnçAdos Frente Ao
universo.

Fonte: Ibope PNT Parabólica
pAY tv
SKY, Oi TV, Claro TV, Vivo TV, Gvt TV e Cbtc TV
17.189.539 milhões de indivíduos

Fonte: Ibope 9 Mercados
net
3,1 milhões

Fonte: Net assinantes
totAl estimAdo
145.275.179 indivíduos

Cobertura Total Canção Nova

Interatividade

um Jeito de pArticipAr AindA mAis do diA A diA dos usuÁrios
Uma das maneiras de oferecer conteúdo, divulgar atividades e
permitir interatividade tem sido a presença da Canção Nova
nas principais redes sociais da internet.

durante programas ao vivo como forma de participação ativa
dos telespectadores, incorporando suas opiniões e experiências ao conteúdo apresentado.

FAceBooK cn – 1,2 milhões/mês
FAceBooK tv cn – 1,5 milhões/mês
tWitter cn 200 mil/mês
tWitter tv cn – 130 mil/mês
tv Ao vivo – 750 mil /mês
YoutuBe tv – 40 milhões/mês
site tv cn – 643 mil/mês

mais de 1 milhão e 400 mil sms por ano
120.000 mil sms por mês

Outro jeito de permitir a interação do público é através de
torpedos. A TV Canção Nova permite o envio de torpedos
Relatório de Atividades FJPII 2013

Momentos que marcaram 2013
GrAndes Acontecimentos trAnsmitidos pelA
nossA tv no Ano que pAssou

Beatificação de Nhá Chica (Transmissão)
Renúncia de Bento XVI - Conclave
Eleição do Novo Papa
Cobertura Completa da JMJ Rio 2013 (Transmissão dos Atos
oficiais e programas especiais)
Trinta Acampamentos de Oração realizados pelo Departamento de Eventos/TV da Canção Nova
Transmissão de todos os domingos de Kairós.
Produção e Direção de 63 programas em grade fixa e 11
programas mensais/ esporádicos
Transmissão da Missa de Nossa Senhora da Salette em SP
Transmissão da Missa do Aniversário de São Paulo
Transmissão da Missa de Ordenação do novo bispo de Lorena
(Dom João Inácio, Santa Clara - RS)

Vigílias no Santuário do Pai das Misericórdias (1 vez ao mês)
Vigílias de São Paulo (1 vez ao mês)
Transmissão da Missa de Frei Galvão em Guaratinguetá - SP
Transmissão da Festa de Nossa Senhora da Penha - SP
Realização de 1890 trabalhos na área da videografia - para TV
e outros setores da FJPII
Transmissão e cobertura jornalística da Abertura do Centenário
de Schoenstatt
Cobertura Jornalística do Mutirão da Comunicação em Natal - RN
50 produções e direções de Shows
Cobertura e Transmissão da Festa de Nossa Senhora Apare cida
15 Projetos de Cenografia para Eventos da TV e produção de
3 cenários (Papa, JMJ e Tamujunto)

Perspectivas para 2014

ideiAs, desAFios e metAs dA tv cAnção novA pArA o novo Ano
Para este ano de 2014 deseja-se realizar uma grande festa
celebrando os 25 anos de sua existência como Meio de Comunicação de segmento religioso, cultural, educativo e informativo, com o lançamento do Livro e DVD documental.
Lançamento da nova identidade visual da TV Canção Nova,
com slogan ambiente Mais Fé.
Implantar as geradoras regionais da TV Canção Nova no Brasil,
com programação local, integrando a rede de afiliadas da TV
Canção Nova.
Produção de programas ao vivo da Terra Santa via TV Canção
Nova de Portugal para toda a Europa, Ásia e Oriente Médio.
Digitalização da TV Canção Nova e de suas retransmissoras.
Crescer em qualidade de conteúdo religioso, cultural, formativo e educativo para o Brasil e o mundo!
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Espalhando o amor pelo ar
Um ano repleto de melhorias e eventos marcantes
A Rádio Canção Nova tem a finalidade de levar uma mensagem de amor, fé, esperança e alegria, além de mostrar que,
em todas as áreas de nossas vidas, é possível agir com ética e
cidadania. Tudo é feito para que o ouvinte sinta-se bem, encorajado diante dos problemas e confiante em Deus e em si
mesmo. Este conteúdo é hoje transmitido em 20 emissoras
que compõem a Rede Canção Nova de Rádio.
Sua programação também é disponibilizada a outras rádios
parceiras, somando um total de 36 emissoras. No ano de 2013,
foi realizado um estudo junto à superintendência e gerência,
resultando em um investimento significativo nessas emissoras,

Eventos importantes

Transmissões que marcaram
nosso ano
Neste ano de 2013, a Rádio Canção Nova vivenciou eventos
como a Jornada Mundial da Juventude, renúncia do Papa Emérito Bento XVI e eleição do novo Papa, entre outros momentos que marcaram a programação e os trabalhos da equipe.
A Rádio Canção Nova compromete-se ainda, em promover
a assistência social, cultural, educacional e a saúde, através de
uma programação variada e dinâmica, com músicas, entrevistas e participações dos ouvintes de diferentes faixas etárias
e classes sociais.
O conteúdo é voltado para os valores universais e a dignidade da pessoa humana e assim, em 2013, a Rádio seguiu divulgando gratuitamente inúmeros anúncios de utilidade pública
como: bolsa de empregos, notas de falecimento, campanha

em todas as áreas que necessitavam de alguma melhoria.
Os avanços foram visíveis devido aos investimentos na parte
técnica de cada emissora, que teve, dentro das possibilidades
da FJPII, todas as necessidades apresentadas sanadas, restando
algumas em fase de conclusão para o próximo ano.
Exemplo disso, foram os novos equipamentos adquiridos,
como conrex e outros que possibilitaram uma nova forma de
trabalho contribuindo com a qualidade do sinal e também gerando benefícios à Fundação João Paulo II.
A Rádio agora passa a se adaptar à ideia e à preparação para
enfrentar a migração e digitalização que virão em longo prazo.

Rádio Canção Nova
24 horas por dia,
365 dias por ano.
de doação de sangue, shows beneficentes, eventos culturais,
religiosos e educacionais, pessoas desaparecidas, perda de documentos, campanha do agasalho, campanha da fraternidade,
campanha da solidariedade às pessoas carentes ou vítimas da
seca ou inundações, campanha de conscientização e respeito
ao meio ambiente e campanha para entidades filantrópicas.
O que se espera de 2014
A expansão da FM pelos canais 5 e 6 da televisão, visto que somos uma rede com 24 emissoras OM (ondas
médias), transmitindo e retransmitindo a programação.
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Um mundo novo ao alcance de todos

Canção Nova na internet, A evangelização até os confins da terra
O Portal Canção Nova oferece, com agilidade e qualidade de
conteúdo, informações sobre a Igreja, artigos com formação
humana e espiritual, pregações sobre temas importantes para
a família, a educação e a formação dos jovens e crianças, a cura
e a libertação integral do ser humano, entre outros. Além disso, disponibiliza a cobertura de eventos eclesiais e da Comunidade e matéria de utilidade pública.
Pelo cancaonova.com os internautas têm acesso à Loja Virtual
dos produtos do Departamento de Audiovisuais (DAVI), Play
Canção Nova, blogs, homilia diária, Rede de Desenvolvimento
Social Canção Nova, TV Canção Nova, rádios Canção Nova
AM e FM, entre outros.
Cada matéria conta com inúmeras notícias relacionadas e ordenadas por data de temas como: educação, segurança, saúde pública,
habitação, trabalho, previsão do tempo, concursos, receita federal,
informações sobre estradas, inclusão social, pastorais, meio ambien-

2013

322.266

mil visitas diárias
Mais de 9,5
milhões por mês
te, direitos humanos, política e prevenção de drogas.
Em 2013, muito foi feito para melhorar ainda mais o que é oferecido aos internautas que buscam a Canção Nova. Foram criados
12 novos sites sob o domínio, sendo um deles o novo site de
Liturgia, que atingiu a marca de 1 milhão de acessos. Houve também a implementação de duas coordenações técnicas no setor
de desenvolvimento, sendo elas de design e programação.

Números de 2013

Acessos durante os principais
eventos da Igreja

Cobertura da renúncia do
Papa Emérito Bento XVI
11 a 13 de fevereiro

298.940 visitas

papa.cancaonova.com
Cobertura do Conclave
e preparativos
13 de fevereiro
a 13 de março

277.238 visitas

Cobertura da eleição
do Papa Francisco
13 de março a
24 de março

209.279 visitas

tamujuntojmj.cancaonova.com
Cobertura da JMJ
23 de julho a
4 de agosto

232.499 visitas
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Cada vez melhor

Progressos que fizeram a diferença no trabalho
e na casa de cada internauta em 2013
Migração de servidores.
Atualização do blog para a última versão do Wordpress.
Disponibilização de conteúdos por meio de infográficos.
Novo layout para loja virtual da Canção Nova dos EUA.
Renovação do contrato de streammer da TV ao vivo.
Criação do setor de estatística e SEO.
Nova metodologia de trabalho, com supervisor e comitê de
conteúdo para produzir subsídios e lançar propostas para as
equipes de produção e blogueiros da Canção Nova.
Auxilio técnico a RIIAL (Rede de Informática da Igreja na
América Latina).
Auxilio técnico ao site da Diocese de Lorena.
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Criação de novos sites, sendo eles:
Site de cobertura da JMJ: tamujunto.cancaonova.com
Site de cobertura do Conclave e site do Papa
Canal Litúrgico: Site de homilia, liturgia, santo do dia
Site do Instituto Canção Nova
Novo site da TV Canção Nova
Novo site de Notícias
Novo site de Eventos
Site da Promoção Casa Nova Canção Nova
Canal PLAY Canção Nova
Site YouCat

Momentos importantes

Ocasiões em que o Portal Canção Nova esteve no auge
Cobertura da renúncia do Papa Emérito Bento XVI – 11 a
13 de fevereiro.
Cobertura do Conclave e preparativos – 13 de fevereiro
a 13 de março.

O que se espera de 2014
Implementação da nova página principal
do cancaonova.com
Organização e padronização da estrutura do conteúdo
web no Brasil e no exterior

Cobertura da eleição do Papa Francisco – 13 a 19 de março.
Cobertura da JMJ – 23 a 28 de julho.
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Formação superior para um futuro melhor

Melhorias que transformaram a faculdade para
formar ainda mais alunos com qualidade e excelência
Assim como tudo o que é feito pela Fundação João Paulo, na Faculdade Canção Nova a premissa é preparar homens novos para um
mundo novo, a partir da proposta do humanismo cristão católico.
No início do ano de 2013, novos projetores foram instalados
nas novas salas de aula que foram construídas para abrigar as 3
turmas do Curso de Administração.
A Biblioteca adquiriu inúmeros títulos novos a fim de incrementar o acervo existente, totalizando a demanda para o Curso de
Filosofia, e adquirindo novos exemplares para os demais períodos dos cursos de Administração, Jornalismo e Rádio e TV.

Já o Laboratório de Informática foi modernizado através da
aquisição de novos computadores e demais equipamentos
para a plena funcionalidade deste espaço.
No 2º semestre de 2013, a Faculdade Canção Nova instituiu
inscrições online dos discentes para participação de eventos e
atividades promovidas pela IES.
Dentre tantas melhorias, a Faculdade seguiu com 4 cursos, fechou
o ano com 140 alunos rematriculados e mais 97 novos alunos.

Cursos Oferecidos
Administração - Bacharelado

Comunicação Social – Rádio e TV

(autorizado pela Portaria no. 38, de 1º. de junho
de 2011, publicada no DOU de 2/6/2011)

(autorizado pela Portaria no. 40, de 1º. de junho
de 2011, publicada no DOU de 2/6/2011)

100 ALUNOS EM 2013

68 ALUNOS EM 2013

Filosofia - Licenciatura

Comunicação Social – Jornalismo

(autorizado pela Portaria no. 41, de 1º. de junho
de 2011, publicada no DOU de 2/6/2011)
(processo e-mec: 20088006)

(autorizado pela Portaria no. 39, de 1º. de junho
de 2011, publicada no DOU de 2/6/2011)

23 ALUNOS EM 2013

46 ALUNOS EM 2013
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Eventos marcantes

Datas em que a teoria foi colocada
em prática, apresentada e
aplaudida por todos
II Semana Integrada
Congregou todos os cursos desta IES. Este evento aconteceu
de 30 de outubro até 1 de novembro. Participaram na abertura 171 discentes da Faculdade Canção Nova além de 11 participações externas. Totalizando 182 PESSOAS.
I Semana de Administração
Realizada entre os dias 9 e 12 de setembro. Participaram
aproximadamente 150 PESSOAS.

Perspectivas para
o ano de 2014
Intensificar a Pedagogia de Projetos, prevista no PDI
Elaborar os regulamentos restantes
Aprimorar os intercâmbios
Desenvolver as atividades de responsabilização social
Como principais desafios para 2014, teremos:
recredenciamento da IES e reconhecimento dos três cursos
de graduação-bacharelado: Administração, Jornalismo e
Rádio e TV

Depoimentos dos alunos da
Faculdade Canção Nova

Falando sobre a experiênica de estudar e ver acontecer

Aluna do 5º semestre de administração

“

“

Depois de muito tempo longe dos estudos, voltei. Tinha
um certo receio. Tudo estaria mudado, a convivência seria
difícil... As portas estariam fechadas. Me surpreendi, em
2013 vim para a Faculdade Canção Nova e percebi aqui
uma acolhida diferente, por parte de professores e direção.
Acredito que isso emane também para os alunos que estão
sempre buscando algo melhor tanto na parte prática (exercício de suas profissões), como na parte espiritual.
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“

Patrícia Sanches
Aluna do 3º semestre de RTV

Estudar na Faculdade Canção Nova em 2013 pra
mim, foi realmente o avanço em águas mais profundas. Sou grato a Deus, por todo o conhecimento e
crescimento adquirido e desenvolvido neste período, e
sou ainda mais feliz em poder realizar o meu estágio
dentro da Fundação João Paulo II, que além de
formar para minha futura profissão, me impulsiona
a crescer também no meu ser humano e no meu ser
espiritual. Isso é graça, isso é dom...
Roger Ferrari
Aluno do 5º semestre de RTV

“

Dilza Mélo

“

“

Estudar na Faculdade Canção Nova é
desfrutar de uma formação integral, é
vislumbrar um sonho de Dom Bosco quando
disse: “A Educação é obra do coração”.
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O que mais se faz pelo bem

Ações de arrecadações, eventos e produtos que disseminam
nosso maior motivo e mantêm a nossa obra
Tudo o que é proposto na Fundação João Paulo II é voltado
para a formação, a atenção, o relacionamento e a evangelização. Pensando em dar continuidade a essas premissas, são

desenvolvidas outras atividades promovendo experiências,
participação, prestação de contas e bem-estar. Conheça essas
atividades e seus principais movimentos no ano de 2013.

Clube da Evangelização
Sua fé transformando vidas

O Clube da Evangelização Canção Nova é responsável pelo relacionamento com os sócios evangelizadores. Por meio de doações mensais e espontâneas, esses sócios garantem a manutenção
do Sistema Canção de Comunicação, garantindo que a missão de
Evangelizar pelos meios de comunicação seja cumprida.

No ano de 2013, o Clube da Evangelização
conquistou mais de 40 mil novos sócios e um
número superior a 10 mil novos sócios kids,
pessoas que abraçam conosco a missão de
evangelizar e permitem que a palavra de
Deus alcance muito mais corações.

O sócio evangelizador recebe em sua casa, todos os meses, a
Revista Canção Nova, com conteúdos de informação e formação cristã. Somente em 2013, foram mais de 5,4 milhões de
revistas impressas, enquanto, para nossos sócios kids, foram mais
de 300 mil revistas, levando também a evangelização de uma
maneira divertida às nossas crianças.
Em 2013 o Clube da Evangelização disponibilizou aos sócios
que visitam a sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista um
benefício exclusivo: o Sócio CN +, que consiste em 15% de
desconto em compras de produtos na loja Canção Nova e três
cupons de 10% nos serviços de alimentação, ambos em Cachoeira Paulista. Esta é mais uma forma de agradecermos o compromisso e fidelidade de todas as pessoas que nos ajudam por meio
de suas doações, para que possamos evangelizar cada vez mais.
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Ações Promocionais em 2013
FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL:
“MINHA TV, NOSSA CANÇÃO”
No período de fevereiro a abril de 2013, a Canção Nova realizou uma ação exclusiva para os sócios evangelizadores que
consistiu no envio de uma coleção de CDs com uma seleção
especial de músicas com cantores da Canção Nova.
A ação teve como objetivo principal ajudar na digitalização
da TV Canção Nova, uma exigência do Ministério das Telecomunicações, para que possamos continuar transmitindo nossa
programação. Os resultados foram:

As instituições beneficiadas em 2013 foram:

JANEIRO – REDE DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL CANÇÃO NOVA
Número de pessoas atendidas:
Mais de 10.000 pessoas atendidas ao ano.
Localização: Cachoeira Paulista - SP

FEVEREIRO – SOVIR
(SOCIEDADE VIDA E RENASCER)
Número de pessoas atendidas: 75 internos (homens)

Fevereiro

70.152 participações

Março

68.556 participações

Abril

67.322 participações

MARÇO – APAED
(ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS E DEFICIENTES)

TOTAL

206.030 participações

Número de pessoas atendidas: 214 pessoas

JULHO: “AÇÃO BRINDE DO PAPA”
Durante o mês de julho, a Canção Nova realizou uma ação exclusiva para os sócios evangelizadores que consistia no envio
de uma foto do Papa Francisco em um adorno especial, acompanhada de uma medalha de São Francisco de Assis. Esta ação
teve como objetivo dar as boas vindas ao Papa Francisco em
sua primeira visita ao Brasil, na Jornada Mundial da Juventude,
no Rio de Janeiro, além de presentear nossos sócios com essa
linda lembrança. Como resultado desta ação tivemos:

Localização: Divinópolis - MG
Fundação: 1999

Localização: Brasília - DF
Fundação: 1982

ABRIL – PRELAZIA DO MARAJÓ
Abrangência do projeto: Presta assistência a população
ribeirinha atingindo a maior parte da Ilha do Marajó e
parte do Arquipélago Amazônico. Municípios atendidos:
Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Melgaço, Portel,
Salvaterra e Soure.
Localização: Marajó - PA

TOTAL

74.686 participações

JANEIRO A DEZEMBRO:
“CALENDÁRIO DO BEM”
O Calendário do Bem é um presente da Canção Nova aos
Sócios Evangelizadores. Nele, o sócio encontra as datas dos
principais eventos, dias comemorativos, além de ter a oportunidade de fazer o bem, ajudando não só a Canção Nova, mas
também instituições sociais. A cada mês que o sócio evangelizador contribuiu com o seu “Algo a Mais” utilizando os boletos
do Calendário do Bem de 2013, parte do valor foi destinado
às instituições parceiras da Canção Nova distribuídas mensalmente no calendário.
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Fundação: 1928

MAIO – ALIANÇA DE MISERICÓRDIA
Número de pessoas atendidas: mais de
7.000 pessoas por mês
Localização: São Paulo - SP
Fundação: 2000

JUNHO – LAR MARIA CLARA
Localização: Contagem - MG
Número de pessoas atendidas: Aproximadamente 61 idosos, em diferentes condições clínicas e comportamentais.
Fundação: 1927

JULHO – COMUNIDADE JESUS MENINO
Número de pessoas atendidas: 33 pessoas
Localização: Petrópolis - RJ
Fundação: 1990

AGOSTO – OBRA SOCIAL DOM BOSCO
Número de pessoas atendidas:
mais de 4 mil pessoas em diversos serviços
Localização: Itaquera - SP
Fundação: 1981

SETEMBRO – EDUCANDÁRIO SANTISTA
Número de pessoas atendidas: 450 crianças atendidas e
15 alunos do Curso de Educação para Jovens e Adultos
Localização: Santos - SP
Fundação: 1927

OUTUBRO – ACONCHEGO
Abrangência do projeto: O projeto faz parte de mais de
cem outros grupos brasileiros de apoio à adoção e é filiado à
Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção.
Localização: Brasília - DF
Fundação: 1997

NOVEMBRO - HOSPITAL DO
CÂNCER DE BARRETOS
Número de pessoas atendidas:
Em média 3.500 atendimentos/dia no hospital
Localização: Barretos - SP
Fundação: 1967

Perspectivas para o Clube
da Evangelização em 2014
Apresentar aos sócios um site onde poderão ter acesso
a informações e matérias feitas especialmente para eles,
disponibilizando também novas formas de contribuição
online, uma facilidade para que cada vez mais pessoas
possam se unir a Canção Nova na missão de evangelizar.
Aos sócios kids, oferecer um site unindo todo universo
Canção Nova Kids, em que as crianças poderão ter acesso a jogos, brincadeiras, evangelização e muita diversão,
acompanhados da Turma do Clubinho Canção Nova e
todos os personagens do Cantinho da Criança.
Promover o Calendário do Santuário do Pai das Misericórdias em que todos os sócios poderão ajudar, mês a
mês, nas últimas etapas da construção desta obra. A inauguração do Santuário acontecerá no dia 5 de dezembro,
mesmo mês de celebração de 50 anos de sacerdócio de
Monsenhor Jonas Abib.
Realizar ações destinadas aos sócios evangelizadores,
como forma de agradecimento a sua fidelidade e comprometimento e também para cumprirmos o desafio da
digitalização da TV Canção Nova, como a ação “Minha
TV, Nossa Canção”; uma ação com um brinde exclusivo
em homenagem à canonização dos Papas João Paulo II e
João XXIII. E no mês da Copa do Mundo, vamos convidar
nossos sócios a torcerem conosco por um Brasil melhor.
Vamos levantar uma “Torcida do Bem”.
No geral, a perspectiva é fortalecer o relacionamento
com os sócios evangelizadores, além de criar mecanismos para a conquista de mais pessoas que possam ajudar
no cumprimento de nossa missão: EVANGELIZAR.

DEZEMBRO – COMUNIDADE BETHÂNIA
Número de pessoas atendidas:
Aproximadamente 250 pessoas por ano.
Localização: Lorena - SP
Fundação: 1995
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Davi – Departamento de Audiovisuais
O celeiro da evangelização da Canção Nova

Em 2013, mais de

6,5deMilhões
produtos
O DAVI desenvolve e oferece uma enorme diversidade de
produtos, sendo: livros, livros para ouvir, CDs e DVDs (musicais, oracionais e pregações), vestuário e acessórios.
Para isso, a FJPII conta com uma estrutura própria de gravadora e editora e também com uma estrutura multicanal de comercialização e distribuição que abrange lojas próprias (Lojas
Canção Nova), venda direta (Porta a Porta), Call Center, Loja
Virtual, parcerias em distribuidores e livrarias.
Em 2013, o DAVI distribuiu, para todo o território nacional,
aproximadamente 6.500.212 unidades de produtos.
Esta evolução deu-se, principalmente, a partir do crescimento
de vendas na loja virtual e, em especial, nas vendas da loja de
Cachoeira Paulista - SP gerado a partir do aumento de fluxo de
peregrinos na Chácara Santa Cruz.
Em 2013, foi possível viabilizar investimentos em nossas estruturas produtivas – Editora e Gravadora – além de uma melhor
estruturação na equipe de desenvolvimento de acessórios e
vestuário, o que contribuiu para novos produtos, com custos

de produção e de aquisição mais reduzidos, nos permitindo
manter os preços finais ao consumidor inalterados ao longo
do ano.
Diante dos investimentos e do aumento do fluxo de peregrinos na sede da Canção Nova, o DAVI conseguiu um crescimento médio de distribuição de produtos na ordem de mais
de 25% em eventos já consolidados, como o Hosana Brasil,
Canção Nova Sertaneja, PHN, Carnaval, Cura e Libertação e
Festa da Misericórdia.
Perspectivas para
o DAVI em 2014
Implantar novas técnicas e novas tecnologias permitindo maior agilidade no manuseio e expedição dos produtos, fazendo com que cheguem às mãos das pessoas
com mais rapidez.
Avançar com novas tecnologias para tornar mais eficiente nossa Loja Virtual em termos de novos serviços ao
nosso público.
Seguir na busca incansável pela inovação de produtos para
levar a Palavra até os lugares mais distantes do mundo.

Eventos Canção Nova

Milhares movidos pela fé visitam a sede da
comunidade, em Cachoeira Paulista
Os eventos Canção Nova reúnem na Chácara Santa Cruz, em Cachoeira Paulista - SP, milhares de pessoas que vêm em busca de
oração, reflexão e encontro pessoal com Cristo. A chácara, sede
da Canção Nova, oferece espaços como o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, o Rincão do Meu Senhor
e o Auditório São Paulo, além de amplas áreas de camping. São
noites, dias e até feriados inteiros de palestras, shows, missas,
pregações e atividades evangelizadoras.
Em 2013, foi melhorada a logística dos músicos Canção Nova, o
que possibilitou o crescimento de alguns eventos como: Canção
Nova Sertaneja e Cura e Libertação.

Centro de Evangelização Dom
João Hipólito de Moraes
Local onde acontecem os eventos conhecidos
como Acampamentos de Oração, com capacidade
para 23.500 mil pessoas.

Rincão do Meu Senhor
Espaço para a realização de eventos e estúdio
para programas da TV Canção Nova, com
capacidade para 2.500 mil pessoas.

Auditório São Paulo
Espaço para a realização de reuniões, aprofundamentos e
encontros com capacidade para 579 pessoas.
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Principais Eventos de 2013
MÊS

DATA

Janeiro
Janeiro
Fevereiro
Fevereiro
Março
Março
Abril
Abril
Maio
Maio
Junho
Junho

6a8
11 a 15
3a5
17 a 21
2a4
23 a 25
4a8
15
18 a 20
25 a 27
1° e 2
8 a 10

Acampamento para Família
Acampamento e Aprofundamento Revolução Jesus
Acampamento Jovens Sarados
Acampamento Vem louvar - Carnaval
Acampamento Livrai-nos do Mal
Acampamento Curados para Amar
Acampamento Semana Santa
Festa da Misericórdia
Encontro com a Obra de Maria
Pentecoste
Canção Nova Ambiental
Acampamento de Sagrado Coração de Jesus

EVENTO

PÚBLICO
8.706
17.809
5.975
36.095
10.556
4.979
13.385
39.769
9.930
14.581
3.354
13.386

Julho
Julho
Agosto
Agosto
Setembro
Setembro
Outubro
Outubro
Novembro
Novembro
Dezembro

6a8
18 a 22
3 a 05
24 a 26
1° a 6
6a9
11 a 14
19 a 21
15 a 18
23 a 25
7a9

Encontramos o Cristo
Acampamento PHN
Acampamento Fé e Milagres
Acampamento No Combate da Oração
Semana Social Canção Nova
Acampamento Quem Como Deus
Acampamento Clamando por Milagres
Acampamento de Cura Interior
Acampamento de Cura e Libertação - Pe. José Fortea
Canção Nova Sertaneja
Hosana Brasil

9.277
143.643
13.787
15.264
3.512
21.438
13.350
7.295
50.382
37.541
111.879

Perspectivas para os EVENTOS em 2014
Promover um novo evento com o tema “Preparai o
Caminho” que falará sobre a segunda vinda de Jesus.

Oferecer cada vez mais eventos que proporcionem às pessoas que vêm à sede da Canção Nova um encontro pessoal
com Jesus Cristo.

Montar uma casa de acolhida para pregadores e padres
que participam dos eventos.
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Quem partilha conosco a vontade de transformar!

Trabalho em conjunto para ainda mais transformação
Ao longo de todo o ano de 2013, a Fundação João Paulo II
contou com parcerias diretas e indiretas que ajudaram na
transformação social.
São essas relações, com instituições e profissionais, que tornam nosso trabalho ainda mais crédulo, eficaz e acessível.
Apresentamos nossos parceiros em tom de agradecimento,
em nome de toda a Fundação João Paulo II e dos usuários,
que puderam contar com a oferta, ajuda e solidariedade.

O Posto Médico Padre Pio recebe apoio de parceiros
que auxiliam na entrega de um serviço ainda mais completo, como o Instituto Santa Rosa e o Valecor. Além disso,
conta com a parceria do Dr. Rodrigo Caldas Hoelz, que
atende gratuitamente os pacientes encaminhados.

Assistência Social

Educação

Os projetos de Assistência Social da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova têm o apoio de parceiros
importantes como o SENAI, o CDI e o SESI.
Contam ainda com outros parceiros: Padaria Skina Pão I,
Padaria Gito, Padaria Skina Pão II, Padaria Nossa Senhora de
Fátima, Mercadinho São Vicente de Paula e Mercadinho
Espírito Santo. Além desses, outros diversos parceiros
anônimos colaboram no desempenho das atividades e
projetos da Fundação na área de Assistência Social.

Nossos projetos contam com parcerias que diretamente
estão conosco no desempenho das atividades a fim de
que a Educação ganhe cada vez mais espaço na sociedade. O Instituto Canção Nova e a Faculdade Canção Nova
mantém parceria com o CIEE (Centro de Integração
Empresa-Escola) e a Empresa Maxion. A parceria proporciona vagas especiais de estágio nas empresas para nossos
alunos e as instituições oferecem também cursos e capacitações para os discentes.

Área da Saúde
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Razão Social: Fundação João Paulo II
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): 50.016.039/0001-75
Inscrição Municipal da Matriz: 30.208
Inscrição Estadual da Matriz: 235.006.726.119
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Certiﬁcada por meio da Portaria 877/2012 publicada no DOU do dia 03/09/2012 para o período de 03/09/2012 à 02/09/2015.
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social: Processo 28996.024221/1994-00
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social: Certiﬁcado número 12 de 21/06/2006, atualmente renovado pelo
certiﬁcado 12/2013
Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Certiﬁcado número 10/2006, atualmente renovado
pelo certiﬁcado 10/2013
Declaração de Utilidade Pública:
Federal: Decreto 97.268, de 16 de dezembro de 1.988
Estadual: Lei 8.050, de 01 de outubro de 1.992
Municipal: Lei 446/83, de 27 de setembro de 1.983
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS/SP – 5922/07
Secretaria de Estado da Educação:
Portaria do Dirigente Regional de Ensino de 12/02/2001 – Publicado DOE 13/02/2001
Aprovação da Faculdade Canção Nova: e-MEC: 200807895 – Parecer: CNE/CES 65/2011 – Portaria 590 de 18/05/11, publicada
no DOU de 19/05/2011.
Cadastro Nacional do Estabelecimento da Saúde - CNES 585177
Secretaria Municipal da Saúde - Vigilância Sanitária:
CEVS 350860301-863-000117-1-1 - Data de Validade: 19/06/2014 Detalhe: 110 – Clínica/Ambulatório I
CEVS 350860301-863-000118-1-9 - Data de Validade: 10/09/2014 Detalhe: 031 – Dispensário de Medicamentos
CEVS 350860301-863-000121-1-4 – Data de Validade: 11/11/2012 Detalhe: 021 – Clinica Odontológica
CEVS 350860301-863-000122-1-1 – Data de Validade: 11/11/2012 Equipamento (raio X Odontológico)
CEVS 350860301-863-000119-1-6 -Data de Validade: 11/01/2013 Detalhe: 088 – Análise Clínica/Patologia Clínica
CEVS 350860301-865-000027-1-2 - Data de Validade: 11/01/2013 Detalhe: 044 – Serviço de Fisioterapia
Obs: Os serviços que estão com os prazos da vigilância sanitária vencidos foram devidamente protocolados (em prazo correto)
mas ainda não recebemos a respectiva visita.
Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo CRM da Empresa: Nº 944929
Registro no Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo CRO da Empresa: Nº 9917
Registro no Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CRF da Empresa: Nº 50204
Registro no Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO: Nº 7068-SP
PNCQ – Programa Nacional de Controle de Qualidade: Laboratório de Análises Clínicas Padre Pio – Inscrição 03752
O Laboratório de Análises Clínicas Padre Pio foi inscrito no Programa Nacional de Controle de Qualidade – PNCQ e obteve, no ano
de 2012, 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. Excelente – PNCQ.
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Relatório de Atividades FJPII 2013

Fundação João Paulo II
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(EM MILHARES DE REAIS)
ATIVO
31/12/2013

31/12/2012

TOTAL DO CIRCULANTE

1.118
625
10.660
7.167
2.450
43
67
22.130

1.771
9.033
6.152
1.536
1.571
68
20.131

TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

895
109
596
1.600

899
96
288
1.283

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

10.000
169.279
18.661
199.540

10.000
161.453
18.741
191.477

221.670

211.608

CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Recursos vinculados a Projetos
Contas a Receber
Estoques
Outros Créditos
Impostos a Recuperar
Despesas Antecipadas

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Titulos de Capitalização
Depósitos Judiciais
Impostos a Recuperar

Investimentos
Imobilizado
Intangível

TOTAL DO ATIVO
Diretor Executivo: Filipe Garcez Jardim. CPF 162.775.318-40
Contador: Clóvis Nardelo Júnior. CRC 1SP 231.526/0-9

O Balanço já foi publicado nesse endereço: http://fjpii.cancaonova.com/balanco-patrimonial/
67

PASSIVO
31/12/2013

31/12/2012

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

14.511
15.333
4.319
2.467
553
2.170
625
39.978

11.617
8.216
4.043
1.921
394
1.524
27.715

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

20.448
398
612
140
21.598

23.111
2.360
612
980
27.063

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

90.361
66.469
3.264
160.094

86.029
66.469
4.332
156.830

221.670

211.608

CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Obrig. Trabalhistas e Enc. Sociais
Obrig. Tributárias
Adiantamentos de Clientes
Contas a Pagar
Projetos a Executar

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Obrig. Tributárias
Contingências Judiciais
Contas a Pagar

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Superávit do Exercício

TOTAL DO PASSIVO
Diretor Executivo: Filipe Garcez Jardim. CPF 162.775.318-40
Contador: Clóvis Nardelo Júnior. CRC 1SP 231.526/0-9

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(EM MILHARES DE REAIS)
2013

2012

RECEITAS DOS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
Doações Recebidas
Receitas Educacionais
Total das Receitas com Programas (atividades)
TOTAL DAS RECEITAS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)

125.687
935
126.622
126.622

121.969
810
122.779
122.779

CUSTOS DOS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
Custos e Despesas - Assistência Social
Custos e Despesas - Educacionais
Custos e Despesas - Saúde
Custos e Despesas - TV e Rádio Canção Nova
TOTAL DOS CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)

(27.497)
(11.512)
(7.870)
(69.821)
(116.700)

(27.117)
(10.372)
(7.580)
(67.504)
(112.573)

9.922

10.206

PROGRAMAS (ATIVIDADES) SÓCIO ASSISTENCIAIS
EDUCACIONAIS / SAÚDE

RESULTADO COM PROGRAMAS
Relatório de Atividades FJPII 2013

ATIVIDADES MERCANTIS (GERAÇÃO DE RENDAS)
Venda de Mercadorias e Serviços
(-) Impostos sobre Vendas
(-) Custo das Mercadorias Vendidas
(-) Despesas Comerciais
(-) Depreciação e Amortização

RESULTADO DAS ATIVIDADES MERCANTIS
SUPERÁVIT BRUTO

71.128
(5.188)
(30.488)
(28.833)
(623)

73.530
(4.609)
(26.689)
(28.532)
(675)

5.996

13.025

15.918

23.231

(3.815)
(146)
(608)
(564)
(175)
(420)
(1.036)
(6.764)

(3.583)
(250)
(666)
(775)
(199)
(464)
(617)
(6.554)

524
(10.479)
4.065
(5.890)

609
(20.113)
7.159
(12.345)

3.264

4.332

183.101
123
15.985
(183.101)
(123)
(8.805)
(1.110)
(6.070)
-

167.551
266
10.142
(167.551)
(266)
(2.547)
(1.473)
(6.122)
-

3.264

4.332

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Salários, Encargos Sociais e Benefícios
Aluguel e Condomínios
Consumo
Serviços Prestados por Terceiros
Impostos e Taxas
Depreciação e Amortização
Outras Despesas Administrativas

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
Outras Receitas e Despesas Operacionais

RESULTADO OPERACIONAL
GRATUIDADES
Gratuidade Obtida - Preço dos Serviços
Voluntários
Renúncia Fiscal Obtida
(-) Gratuidade Concedida - Custo dos Serviços
(-) Voluntários
(-) Isenção Cota Patronal Previdenciária
(-) Imunidade IRPJ e CSLL
(-) Isenção da COFINS
Resultado de Oportunidade (gratuidades se pagas fossem)

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
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