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2020: UM ANO DESAFIADOR
Como todo desafio, as oportunidades e os aprendizados vêm na mesma proporção. E eles nos
permitiram fazer mais e diferente: Fizemos nosso primeiro Encontro FSF online com mais de 10
países envolvidos; criamos uma campanha internacional de ajuda humanitária - com arrecadação de
cestas básicos para o Brasil e África subsaariana, a Viver Fraternidade; iniciamos o acolhimento de
comunidades indígenas com uma campanha contínua, Coração Curumim; tivemos nosso primeiro
VT (vídeo) veiculado em canal de TV; criamos um momento virtual de reflexões em espiritualidade,
o Espiritualidade sem Fronteiras; nos aproximamos ainda mais pelas ferramentas digitais e pelo
coração, em pensamentos conectados no bem; e começamos um intenso trabalho para ampliação
de um de nossos projetos, o Fraternidade na Rua, para acolhimento e auxílio dos nossos irmãos em
situação de rua no Brasil; além de abraçarmos novas comunidades em desnutrição severa na África
e mesmo em meio à pandemia, conseguimos construir casas, escolas, centros profissionalizantes
e mantermos todos os nossos projetos, com acolhimento e esforço honesto.   
E queremos fazer ainda mais todos os dias. Queremos que a mensagem de fraternidade seja ainda
mais disseminada e vivenciada em todas as partes do mundo e por isso, nossos esforços contínuos
em todas as possibilidades.
Muitas transformações e todas pela união de padrinhos, madrinhas e muitas pessoas que acreditam
em mundo melhor!
Nossa gratidão por seguirmos juntos pela causa da fraternidade!

Wagner Moura Gomes
Fundador-presidente FSF
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Histórico e Atuação da FSF

MISSÃO
Vivenciar e incentivar a prática da fraternidade, sem
restrições étnicas, geográficas ou religiosas, amparando
prioritariamente crianças e jovens em situação de
vulnerabilidade ou risco social.

VALORES
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Regiões de Atuação FSF
Escola Gnose | Haiti
Chemin
du Futur
Brasil, um coração
que acolhe

Nação Ubuntu
Acolher
Moçambique
Amor sem Dimensões

Retratos de Esperança
e
Jardim das Borboletas

Fraternidade
na Rua
Orquestra
F. Jovem
Emmanuel

Fraternidade
na Rua

Projetos da FSF (com ou sem parcerias), administrados pela Organização
e que recebem apadrinhamento. Área direta de atuação. (Os polos FNR vão
ficar todos aqui)

Ação
Madagascar
Lar de
Acolhimento
Dona Laura
e
Orfanato
Vila da
Esperança

Projetos apoiados pela FSF, que recebem apadrinhamento. Área direta de
atuação. (Orquestra fica aqui por enquanto, isso vai mudar somente no
Relatório 2021)
Trabalhos que recebem contribuição mensal da FSF, advindas de doações
avulsas. Área indireta de atuação.

Há 11 anos a Fraternidade sem Fronteiras une corações em volta do mundo, incentivando e fazendo
com que milhares de pessoas vivenciem a fraternidade! É por meio desta união que, hoje, levamos
ajuda humanitária aos lugares mais desafiadores do mundo. Com atuação em seis países (Brasil,
Haiti, Madagascar, Malawi, Moçambique e Senegal), coordenamos, administramos e abraçamos
muitos trabalhos.
Juntos, acolhemos 21.124 irmãos, oferecemos alimentação, atendimentos médicos, formação
profissionalizante, acesso à educação, cultivo sustentável, construção de casas e apoiamos
projetos que atendem crianças com doenças raras.
Esse movimento fraterno, escrito por muitas mãos, fez com que, em 11 anos de caminhada, 68 polos
de trabalho fossem implementados , 17 poços artesianos e 199 casas construídas, 3 padarias e 25
oficinas de produção implementadas. Ao todo, por mês, 580 refeições são servidas nos projetos
mantidos pela Organização. Além de proporcionar acesso à educação a 985 jovens, sendo 8 deles
jovens universitários.
Na África subsaariana, especificamente em Madagascar, Moçambique e Malawi também
amparamos 599 idosos, ajudando-os com alimentação e construção de casas. Para a população
adulta, por meio de capacitação e oficinas de produção, pudemos proporcionar trabalho para 500
pessoas.
Entre as nossas regiões de atuação, consideramos que há áreas diretas e indiretas. As diretas são
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Regiões de Atuação FSF
aquelas que possuem projeto específico em determinada localidade do mundo, e que recebem
apadrinhamento via FSF. Atualmente, 10 projetos funcionam neste formato, no Brasil e na África. As
indiretas abrangem alguns trabalhos pontuais, nos quais auxiliamos com outras doações recebidas,
como acontece no Haiti e Moçambique; e por isso aparece em nossa prestação de contas.
ÁREA DIRETAS DE ATUAÇÃO
Em Moçambique/África, no projeto Acolher Moçambique, funcionam 33 polos de trabalho (30
centros de acolhimento e 3 trabalhos apoiados), que permitem acolher crianças, jovens e idosos em
extrema vulnerabilidade social. Atualmente, são atendidas mais de 13 mil pessoas no projeto. Em
Madagascar/África, o projeto Ação Madagascar acolhe, atualmente, 5.200 pessoas O país passa
por grandes dificuldades e entre os objetivos esta a construção de centros nutricionais para atender
a população, que passa por uma das piores crises de desnutrição. No Senegal/África, mais de 50
mil meninos vivem em situação de rua atualmente. Com o Chemin du Futur, acolhemos e damos
oportunidade desses meninos terem acesso à educação, alimentação, moradia e capacitação
profissionalizante. No Malawi/África, o projeto Nação Ubuntu tem transformado a realidade de
muitos refugiados de guerra que chegam ao país em busca de novas oportunidades. Por meio da
Escola Ubuntu, oferecemos acesso à educação para crianças, oficinas de trabalho, agrofloresta,
entre outras oportunidades para que os acolhidos possam recomeçar suas vidas.
No Brasil, abraçamos o projeto Microcefalia, Amor sem Dimensões, idealizado pela Dra. Adriana
Melo. Com sede em Campina Grande/PB, o projeto tem se expandido para atender mais crianças
diagnosticadas com microcefalia. Atualmente, o trabalho está também em Belo Horizonte/MG
e Maceió/Alagoas. O projeto Jardim das Borboletas, de Caculé/BA, abraçado em 2018 pela FSF,
atende 87 crianças diagnosticadas com Epidermólise Bolhosa (EB), oferecendo assistência às
famílias, medicação e curativos. No sertão baiano, em Retirolândia, apoiamos o projeto Retratos de
Esperança. Atuamos na região oferecendo doações pontuais, na construção de casas, oficinas e
aulas de reforço para famílias em extrema vulnerabilidade. Em Boa Vista/Roraima, com o projeto
Brasil, um coração que acolhe, ajudamos imigrantes e refugiados venezuelanos a recomeçarem suas
vidas em território brasileiro. Atuamos em dois centros de acolhimento, oferecemos alimentação,
orientação para serviços de saúde e educação. em Manaus, temos uma ação emergencial para
entrega de cestas básicas.
Em Campo Grande/MS, abraçamos o projeto Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel, que, por
meio da música, busca dar uma nova perspectiva aos jovens da periferia da cidade. Na capital SulMato-Grossense funciona também o projeto Fraternidade na Rua, que, em parceria com a Clínica
da Alma, oferece tratamento a dependentes químicos e suporte para pessoas em situação de rua.
Em 2020, o projeto foi expandido para as cidades do Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Uberlândia/
MG e Belo Horizonte/MG.
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Regiões de Atuação FSF
ÁREAS INDIRETAS DE ATUAÇÃO
No Haiti, atuamos com a Escola Gnose, localizada na cidade de Hinche. Lá, 198 crianças são
atendidas e recebem alimentação.
No distrito de Dondo, em Moçambique/África, apoiamos o trabalho desenvolvido pelo pastor
Pedro, oferecendo alimentação a cerca de 300 crianças. No distrito de Búzi, Moçambique, estamos
contribuindo com a construção do Orfanato Vila das Crianças que, quando finalizado, poderá abrigar
80 crianças órfãs e/ou em situação de vulnerabilidade social.
Em Tete, província da região central de Moçambique, contribuímos com o Orfanato Dona Laura, que
acolhe cerca de 26 crianças.

SEDE E NÚCLEOS FSF

Filial SP, desde 2021

Sede FSF no Brasil - trabalha para a realização da Missão FSF, possuindo em sua estrutura as
áreas: Administrativa, Financeira, Comunicação, Marketing, Relacionamento, Central de Presentes,
Projetos, Sustentabilidade, Assessoria e Consultoria de Projetos.
Todos os Núcleos internacionais trabalham em prol da causa da FSF, divulgando e aproximando
mais voluntários, padrinhos e madrinhas. O Núcleo Reino Unido tem uma especificidade de possuir
suas ações e esforços concentrados no projeto Acolher Moçambique, pois foi dessa maneira que o
governo local autorizou o trabalho na região. Todos juntos, por um mundo sem fome e de paz!
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BREVE HISTÓRIA FSF
Um movimento fraterno será sempre uma
história escrita por muitas mãos. A Fraternidade
sem Fronteiras (FSF) nasceu do coração de um
homem, mas alcançou e ajuda cada dia mais
pessoas pela união de vários corações fraternos.
Wagner Moura Gomes, o fundador e presidente
da FSF, era só um menino quando se viu
chorando pela fome no mundo. Uma dor que o
acompanhou por toda a juventude, quando já se
dedicava a trabalhos voluntários na periferia de
Campo Grande/MS, sua cidade natal. Já adulto,
não conseguindo mais evitar esse chamado,
decidiu ir à África.
Escolheu Moçambique, país de língua
portuguesa, localizado na região mais pobre
do mundo, a África Subsaariana. Começava ali
o trabalho de acolhimento da Fraternidade sem
Fronteiras que hoje já se expandiu por todas as
áreas de atuações apresentadas.
Daqueles primeiros dias aos de hoje, uma série
de felizes acontecimentos, padrinhos/madrinhas
e amigos da causa, vêm tecendo essa história
de fraternidade.

Para conhecer melhor algumas experiências
e reflexões de fraternidade de Wagner
Moura Gomes, acesse e adquirira o Livro "A
Alma Fala", que possui toda a renda da obra
revertida para os projetos FSF:
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PROJETOS
ACOLHER MOÇAMBIQUE
Moçambique, país onde a FSF começou a dar
seus primeiros passos e, hoje, depois de 11
anos de caminhada, o projeto possui 33 polos
de trabalho. Acolhemos 13.919 pessoas (entre
crianças, adultos e idosos), que recebem
alimentação, cuidados com a saúde, orientações
à higiene, oficinas de trabalho, participam de
atividades pedagógicas, recreativas e culturais.
A ajuda humanitária que chega ao país, por
meio de muitas mãos fraternas, é o que
garante que centenas de pessoas tenham o
que comer. De acordo com o relatório da ONU,
de 2020, o número de pessoas que enfrentam
uma crise alimentar ou urgência alimentar em
Moçambique pode ter chegado a 1,7 milhão
entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020.
Essa realidade está sendo transformada por
meio do trabalho humanitário. A nossa união
transforma a realidade da população local.
Hoje, já estamos presentes em 30 aldeias com
nossos centros de acolhimento. A nossa missão
é, além de fornecer alimentos e assistência,
oferecer instrumentos para que os acolhidos
ganhem autonomia e levem a missão fraterna
mais longe.

• 30 CENTROS DE ACOLHIMENTO
• 11.868 CRIANÇAS ACOLHIDAS
• 985 JOVENS ACOLHIDOS
• 599 IDOSOS ACOLHIDOS
• TRABALHO DIRETO DE 257
COLABORADORES

• Desde a abertura do primeiro centro de
acolhimento em Moçambique, em 2010, o
trabalho tem colhido muitos frutos. Atualmente,
oito jovens - que chegaram à FSF ainda crianças,
já são universitários. A paisagem local foi
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PROJETOS
ACOLHER MOÇAMBIQUE
sendo modificada pelas machambas (horta)
implementadas nas regiões de Muzumuia,
Chicualacuala e Maputo. Ao todo, são 18
machambas - oito ativas, seis em reestruturação
e três em estudo para reestruturar. O alimento,
tão escasso no país, agora nasce da terra e chega
aos pratos dos nossos acolhidos. Incentivamos
também a cultura local com oficinas de música
e arte, e investimos em oficinas de biocarvão,
panificação, costura, agrofloresta e marcenaria,
para proporcionar independência e dignidade.
Essas conquistas só são possíveis porque

• AMPLIAÇÕES EM 2020:
• 4 POÇOS ARTESIANOS
PERFURADOS
• 4 CASAS CONSTRUÍDAS

padrinhos e amigos da causa se unem em
prol de um objetivo: fazer do mundo um lugar
mais fraterno! É essa fraternidade que pulsa
nos corações de cada envolvido na causa que
leva alimentação e oportunidades para nossos
irmãos moçambicanos. Os desafios continuam
e são muitos, mas sabemos que unidos o
trabalho humanitário chega mais longe, acolhe
mais irmãos e leva oportunidades a quem mais
precisa. Khanimambo.

Saiba mais sobre o
projeto no QR Code.

Veja sobre
perfuração de
poços no local:
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PROJETOS
AÇÃO MADAGASCAR
Chegamos ao sul da Ilha de Madagascar, em
Ambovombe, local que abriga nosso primeiro
Centro de Acolhimento, em 2017. Desde então,
juntos, padrinhos, voluntários e apoiadores da
causa, acolhemos irmãos que sofrem uma das
piores crises humanitárias do mundo: a fome.
Atualmente, acolhemos 5.200 irmãos nos
nossos 13 Centros de Acolhimento, onde
atuamos fornecendo alimentação, cuidados
com a higiene, atividades de recreação e
culturais, capacitação para o trabalho, oficinas
de costura, agrofloresta, biocarvão, sabão,
artesanato, ferrugem e tijolos ecológicos.
Também implementamos uma padaria, que
fornece pães para consumo da comunidade
local e proporciona um meio de geração de
renda aos acolhidos envolvidos na produção.
Em 2020, a oficina de biocarvão foi reconhecida
pela Organização das Nações Unidas para a
Alimentação (FAO) como uma boa alternativa
para as comunidades locais; e os colaboradores
Power e Prince (coordenador do projeto
em Madagascar), estão percorrendo as
comunidades do país para administrar oficinas
de biocarvão para à população.
Com a pandemia da Covid-19, a situação de
fome se agravou no país. Milhares de pessoas
chegaram aos nossos Centros de Acolhimento
em busca de alimentação e atendimento
médico. Saímos de 200 crianças atendidas com
apoio nutricional, mensalmente, para 1.600. O
desafio aumentou, e mãos à serviço do amor se
juntaram à nós nessa missão de acolhimento.
• 13 CENTROS DE ACOLHIMENTO
• 5.200 ACOLHIDOS
• 8 OFICINAS PARA CONSUMO E RENDA
• MAIS DE 209.800 REFEIÇÕES POR MÊS
CIDADE DA FRATERNIDADE
•100 FAMÍLIAS ACOLHIDAS
• 450 CRIANÇAS MATRICULADAS EM
ESCOLAS
• TRABALHO DIRETO DE 139
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PROJETOS
AÇÃO MADAGASCAR

• TRABALHO DIRETO DE 139
COLABORADORES
AMPLIAÇÕES EM 2020:
• MAIS 1 NOVA CLÍNICA MÉDICA
CONSTRUÍDA
• 1 ARMAZÉM PARA ESTOQUE
DE ALIMENTOS
A Clínica da FSF está localizada em Ambovombe,
no Campo da Paz (que fica em frente à Cidade da
Fraternidade). A estrutura possui uma sala para
urgências, seis de atendimento, uma enfermaria
com quatro leitos e um corredor multiuso. No
local, são realizados atendimentos médicos,
no qual é considerada as necessidades da
comunidade local, buscando desenvolver ações
efetivas baseadas no equilíbrio entre ciência e
vínculo com o paciente. O espaço também é
utilizado para preparo de fórmula de combate a
desnutrição, pesagem, oficinas de educação em
saúde e, quando necessário, para internações.
Ainda em 2020, mais de 1 mil crianças menores
de dois anos integraram o programa de
vacinação e estão recebendo acompanhamento
para evitar a desnutrição. Até dezembro, 1.653
estavam em tratamento nutricional - número que,
devido ao agravamento da crise humanitária no
país, tende a aumentar.
Apesar da crise de desnutrição, estamos
trabalhando para que mais pessoas possam
produzir seus próprios alimentos, fornecendo
para isso oficinas de agrofloresta. Estas
acontecem desde 2018, e os alimentos são
para consumo da população e venda local,
como fonte de renda para os acolhidos. Devido
às tempestades de areia ocorridas em 2020,
estamos mudando a estratégia de plantio, para
atender as necessidades locais.
Acompanhe mais detalhes
do projeto nos QR Code.

A grande fome em
Madagascar:
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PROJETOS
NAÇÃO UBUNTU
A Ao lado do campo de refugiados de Dzaleka,
no Malawi/África, que abriga cerca de 44 mil
refugiados num espaço construído para apenas
10 mil pessoas viverem, o projeto Nação Ubuntu
surge como um espaço onde os refugiados de
guerras podem encontrar auxílio e se capacitar
para ganharem independência.
Para proporcionar um lar seguro para dezenas
de famílias que chegam ao Malawi e, sem um lar,
vivem na área de trânsito (espaço reservado para
abrigar refugiados de guerra, até estes terem
condições financeiras para construírem suas
próprias casas), iniciamos a campanha contínua
Casas de Coração - Malawi, que visa arrecadar
recursos financeiros para a construção de casas.
Em 2020, 51 casas foram construídas e
entregues para as famílias que viviam na área
de trânsito. O custo da construção de uma casa
no local é de R$3,700.00, e a ação tem devolvido
a dignidade e oferecido um lar seguro para
dezenas de acolhidos.
No projeto, são desenvolvidas oficinas de
agrofloresta, biocarvão, costura e artesanato, que
geram renda para os acolhidos e os capacitam
para o trabalho. Por meio dessas ações, a FSF
tem promovido postos de trabalho. Ao todo,
temos 85 colaboradores, 10 trabalhadores na
oficina de biocarvão e 5 na oficina de costura.
Em março de 2020, foi implementada a oficina de
produção de sabão, com o objetivo de capacitar
os acolhidos e gerar produção do produto para
a comunidade. O sabão produzido é distribuído,
junto com a cesta de alimentos, para as famílias,
crianças e voluntários.
Para proporcionar acesso à educação às
milhares de crianças que vivem no campo de
refugiados, em fevereiro de 2020, inauguramos a
Escola Nação Ubuntu, que acolhe 208 crianças.
A pedagogia adotada é a Waldorf - método que
trabalha de forma interativa o desenvolvimento
físico, intelectual, artístico e espiritual dos
alunos. As crianças recebem alimentação,
material escolar e uniformes escolares.
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PROJETOS
NAÇÃO UBUNTU

• 1 POLO DE TRABALHO
• 428 ACOLHIDOS, SENDO 201
CRIANÇAS
• 5 OFICINAS: AGROFLORESTA,
BIOCARVÃO, COSTURA, PRODUÇÃO
DE SABÃO, ESPORTE
AMPLIAÇÕES EM 2020:
• 51 CASAS
• 4 SALAS DE AULAS

Por meio da mobilização de voluntários que
vivem no campo, o projeto também está dando
assistência aos idosos durante o período de
pandemia. Os voluntários auxiliam nas tarefas
domésticas, na coleta de água e para servir
alimentação.
Com o avançar da epidemia da Covid-19, as
atividades na Escola Nação Ubuntu foram
suspensas e retornaram apenas no fim de
outubro de 2020. A reabertura aconteceu
em três etapas: primeiro, com o retorno das
crianças a partir de 5 anos; reduzindo o número
de alunos por sala e, por último, utilizando
mais o espaço externo para deixar os alunos
menos tempo possível em ambientes fechados.
As medidas adotadas foram planejadas pela
equipe que, desde maio, começou a se reunir
com o Departamento da Educação do Malawi
para entender os protocolos sanitários e as
orientações para a reabertura das escolas.

Saiba mais
sobre o projeto
no QR Code.

Campanha
Casas de
Coração:

14

PROJETOS

BRASIL, UM
CORAÇÃO QUE ACOLHE
Mesmo com os desafios impostos pela
pandemia da Covid-19, 2020 foi o ano de maior
expansão do projeto Brasil, um coração que
acolhe. Começamos o ano com 7 colaboradores,
2 frentes de trabalho e cerca de 250 pessoas
impactadas mensalmente; chegamos em
dezembro comemorando a expansão do
projeto, que conta com 21 colaboradores, 5
frentes de trabalho e impactando 600 pessoas
mensalmente.

• 5 POLOS DE TRABALHO
• 1.108 ACOLHIDOS
AMPLIAÇÕES EM 2020:
• CENTRO DE CAPACITAÇÃO E
REFERÊNCIA EM PACARAIMA
•CENTRO ADMINISTRATIVO EM MANAUS

Em novembro, inauguramos o prédio que abriga
o polo de trabalho do projeto “Brasil, um coração
que acolhe”, em Manaus, onde 185 famílias
recebem, mensalmente, kits de higiene e limpeza,
cestas básicas e assistência para regularização
Em maio de 2020, recebemos um convite da de documentação e auxílio no processo de
ACNUR (Agência da ONU para Refugiados), interiorização.
para coordenar o Espaço Emergencial 13 de
Setembro. A parceria é fruto dos trabalhos já Atualmente,
acolhemos
216
imigrantes
desenvolvidos pela FSF e a experiência adquirida venezuelanos, em dois centros de acolhimento
em coordenar uma ocupação espontânea.
de Roraima: São Vicente II e Espaço Emergencial
13 de Setembro; e interiorizamos mais de 283
Em outubro, inauguramos o Centro de pessoas. O resultado das interiorizações deveCapacitação e Referência em Pacaraima (RR), se ao fomentado dado à área, que, agora, conta
onde são ofertados cursos profissionalizantes com três colaboradores.
para brasileiros da comunidade local,
venezuelanos, indígenas e não indígenas.
Saiba mais no
Sobre
acessando
nosso
interiorização
No momento, são ofertados os cursos de
QR Code.
BCA
auxiliar administrativo, atendente de farmácia,
cabeleireiro, operador de caixa, hotelaria e
turismo, lógica de programação, informática
fundamental, manicure e pedicure, secretariado
administrativos, entre outros.
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PROJETOS
CHEMIN DU FUTUR
E Em Dakar, no Senegal/África, estima-se que
mais de 50 mil meninos vivem em situação
de rua e extrema vulnerabilidade. É em meio
dessa dura realidade que o projeto Chemin du
Futur, abraçado em 2016 pela FSF, tem acolhido
meninos em situação de rua no orfanato. Além
de abrigo e alimentação, os meninos têm
oportunidade de continuar e/ou começar a
estudar, recebem capacitação profissional, aulas
de inglês e informática, e acesso à atendimento
médicos.
Em fevereiro de 2020, os acolhidos terminaram
de realizar o curso profissionalizante em
panificação e, em setembro, o projeto recebeu
autorização do município para realizar a venda
dos produtos. Os meninos estão motivados
com a oportunidade e na missão de conquistar
novos clientes. Também foi inaugurada uma
sala para leitura e os computadores receberam
acesso à internet, que tem proporcionado que os
acolhidos recebam aulas de inglês online.
• 1 POLO DE TRABALHO
• 23 ACOLHIDOS
• OFICINA DE AVICULTURA E PANIFICAÇÃO
• REFORÇO ESCOLAR
• CURSO DE INGLÊS
AMPLIAÇÕES EM 2020:
• SALA DE LEITURA
A parte educacional é uma das que mais se
destaca, os acolhidos recebem reforço escolar
por meio dos monitores. Em junho de 2020,
começaram a receber aulas de inglês, por meio
da iniciativa de voluntárias. As aulas acontecem
três vezes por semana - terça, sexta-feira e
sábado. A turma é composta por 20 meninos,
entre seis e 18 anos.
Saiba mais acessando
nosso QR Code.

Acolhido
Mamadou Berry
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PROJETOS
RETRATOS DE ESPERANÇA

as necessidades do projeto. Atualmente, o
Centro oferece atendimentos médicos, aulas
O projeto Retratos de Esperança, apoiado pela sobre geração de renda, alfabetização e reforço
FSF desde 2018, atua no sertão e demais regiões escolar para toda a comunidade da Vila.
em extrema pobreza na Bahia, oferecendo, com
a ajuda de voluntários, moradia para famílias que
vivem em condições de vulnerabilidade social,
reforço escolar, atendimento psicológico, aulas
de música, informática e espanhol.
Em Canudos, a Vila Esperança vem ganhando
novas casas, substituindo as casas de taipas
e oferecendo um lar seguro para as famílias
acolhidas. Nosso objetivo é oferecer qualidade
de vida à comunidade carente, através da
distribuição de água, saneamento básico,
educação e geração de renda.
Atualmente, acolhemos 957 pessoas e, com a
ajuda de padrinhos, madrinhas e apoiadores da
causa, inauguramos, em janeiro de 2020, um
poço artesiano, que abastece a comunidade do
Rio Vigário.
Saiba mais:
AMPLIAÇÕES EM 2020:
957 ACOLHIDOS
1 POÇO ARTESIANO
6 CASAS ENTREGUES
Com as caravanas suspensas, devido à pandemia
da Covid-19, e as dificuldades de locomoção dos
moradores da comunidade, instalamos redes de
internet banda larga para que todos continuassem
tendo acesso à capacitação e educação. Desde
setembro de 2020, os acolhidos estão tendo
aulas online de alfabetização, ministradas duas
vezes por semana.
Visando maior conforto à nossa comunidade,
entregamos uniformes para todos os
participantes das aulas online de alfabetização
e para as mulheres do Movimenta Sertão.
Nossas crianças também foram beneficiadas e
agora possuem uniformes novos para estudar e
praticar esporte.

Saiba mais:

16º Casa
construída no
Retratos de
Esperança

Em 2020, também construímos um centro
comunitário na Vila Esperança, que irá suprir
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PROJETOS
JARDIM DAS BORBOLETAS
Em Caculé (BA) apoiamos a ONG Jardim das
Borboletas, que acolhe crianças diagnosticadas
com a Epidermólise Bolhosa (EB) - doença rara
que atinge a pele e causa graves feridas. É por
meio do apadrinhamento que essas crianças
recebem auxílio e assistência para se tratarem.
Atualmente, são acolhidas 71 crianças, que
recebem assistência na área de enfermagem,
psicológica e suporte para atendimento com
dermatologista; além disso, o projeto oferece
assistência social e ajuda na compra de
remédios e curativos.

1 POLO DE TRABALHO
71 ACOLHIDAS PARA TRATAMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
O tratamento da EB é caro, em média, pode
custar entre R$ 3 mil a 40 mil reais mensais.
Esse valor engloba a compra de curativos,
suplementos, pomadas e atendimento médico.
Com um tratamento tão custoso, muitos dos
nossos acolhidos dependem da nossa união
para terem condições para se cuidarem de
forma adequada.
Atualmente, recebemos crianças dos estados do
Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco,
Distrito Federal, Ceará,Rio de Janeiro, Maranhão
e Goiás.

Saiba mais:

Confira essa carta
de agradecimento
de uma acolhida:
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PROJETOS

MICROCEFALIA,
AMOR SEM DIMENSÕES
2020 foi um ano de muitas conquistas para o
Microcefalia, Amor sem Dimensões, projeto
apoiado pela FSF desde 2017. Em Maceió (AL),
inauguramos a unidade Coletivo Amor sem
Dimensões, em parceria com a Associação
Família de Anjos de Alagoas (AFAEL). A unidade
foi adaptada e equipada para acolher crianças
diagnosticadas com microcefalia.
Com a
abertura da unidade, as famílias não precisam
mais se deslocar até Campina Grande (PB)
- onde eram disponibilizadas 20 vagas para
atendimento. O local dispõe de fisioterapia,
fonoaudiologia e equipamentos para auxiliar nos
serviços de terapia, cozinha e casa de apoio.

Para o atendimento das crianças, há uma equipe
multidisciplinar, formada por fisioterapeutas,
psicólogos e médicos, que oferecem às famílias
a oportunidade de tratamento adequado.

Com a pandemia da Covid-19, nossos polos de
trabalho foram equipados e estruturados para
manter os atendimentos às crianças. Entre as
medidas adotadas estão o uso de máscaras
N95, protetores faciais e jalecos impermeáveis
para todos os profissionais. Além disso, as salas
de fisioterapia receberam uma camada de piso
vinílico sobre os tatames, para facilitar a limpeza.
As recepções e os locais de espera receberam
marcações para garantir o distanciamento
Atualmente, são atendidas 211 crianças em entre as pessoas, álcool em gel e tapetes de
nossos quatro polos de trabalho (Campina desinfecção de calçados, e filtro nos aparelhos
Grande (PB), Belo Horizonte (MG), Maceió (AL) de ar condicionado.
e Angola (África).

4 POLOS DE TRABALHO
211 CRIANÇAS ACOLHIDAS
AMPLIAÇÕES EM 2020:
UNIDADE COLETIVO AMOR SEM
DIMENSÕES - MACEIÓ (AL)

Saiba mais:

Veja a
transformação
do acolhido
Renato Augusto:
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PROJETOS
FRATERNIDADE NA RUA
Em setembro de 2020, lançamos a campanha de
ampliação do projeto Fraternidade na Rua para
as cidades do Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/
SP, Uberlândia/MG e Belo Horizonte/MG, com
o objetivo de proporcionar diversas frentes
de atuação. No Rio de Janeiro, um Centro de
Acolhimento Referência está em reforma e
adaptação para atender pessoas em situação de
rua, com local para higiene, refeições, reinserção
social no mercado de trabalho e atendimento à
saúde. Em São Paulo, o trabalho é para auxílio
de aluguel solidário a famílias que ficaram
desempregadas e desabrigadas durante a
pandemia da Covid-19. Em Uberlândia, será
implementada a segunda unidade da Clínica
da Alma (parceira FSF); e em Belo Horizonte
estamos atuando para oferecer atenção,
cuidados e dignidade para pessoas em situação
de vulnerabilidade, por meio da parceria com o
Banho Solidário.
AMPLIAÇÕES EM 2020:
• INAUGURAÇÃO DA CHÁCARA
FEMININA EM CAMPO GRANDE
• 1 SALA DE INFORMÁTICA
NA CLÍNICA DA ALMA
• NOVOS POLOS DE TRABALHO EM: SÃO
PAULO (SP), RIO DE JANEIRO (RJ), BELO
HORIZONTE (MG) E UBERL NDIA (MG)

Atualmente, são acolhidos 250 pessoas na
Clínica da Alma, em Campo Grande; e o projeto
conta com cinco polos de trabalho.
No nosso primeiro polo de trabalho em Campo
Grande, inauguramos, em parceria com a
Clínica da Alma, uma sala de informática com
computadores para oferecer alfabetização e
cursos profissionalizantes para os acolhidos.
Em setembro de 2020, também inauguramos a
chácara feminina. O local conta com alojamento,
banheiros, cozinha, refeitório, lavanderia e
parquinho - este último foi feito especialmente
para proporcionar aos filhos das acolhidas um
espaço de interação. Além disso, está sendo
construída a sala de costura, que, depois
de finalizada, será utilizada para oferecer
capacitação às acolhidas. Assim como na
chácara masculina, o tratamento é realizado
através de laborterapia e do acolhimento
fraterno, com proposta de reconectar todos à
sua essência e ao divino.
Saiba mais sobre o
projeto no QR Code.

FNR RJ e MG

FNR RJ e MG
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PROJETOS
ORQUESTRA FILARMÔNICA
JOVEM EMMANUEL
A sinfonia produzida pelos jovens continuou
entoando em 2020. Apesar da pandemia da
Covid-19 e a suspensão das aulas presenciais,
os alunos continuaram as atividades de forma
remota, através de aulas online.
Atualmente, o projeto possui três polos de
trabalho, com oito professores, três monitores
e 120 alunos. São atendidos crianças a partir
de 8 anos e jovens até os 16 anos. No projeto
são ofertadas aulas de violino, viola de corda,
violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete,
trompete e saxofone.
As aulas acontecem em locais parceiros do
projeto, duas vezes por semana. À medida que os
jovens evoluem, passam a integrar a Orquestra
Filarmônica Jovem Emmanuel. O contato
com a música desperta para novos valores e
transforma, muitas das vezes, as relações com
a escola, família e amigos.

3 POLOS DE TRABALHO
8 PROFESSORES
120 ALUNOS

Entenda mais sobre
a transformação na
vida dos acolhidos
por este projeto:

Saiba mais:

O resultado desse projeto, que busca oferecer
aulas de música para meninos e meninas da
periferia de Campo Grande (MS), são jovens universitários que escolheram fazer da música a
sua profissão. Em 2020, os alunos da Orquestra,
Pedro Arthur Lopes (contrabaixista) e Lívia Canela (violoncelista), que chegaram ainda criança ao projeto, ingressaram no curso de Música
na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS).
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AÇÕES, EVENTOS, CAMPANHAS E DIVULGAÇÃO
“Eu sou porque nós somos!”. Guiados pela filosofia Ubuntu*, padrinhos, madrinhas, apoiadores da
causa e voluntários se unem nesse movimento de amor que busca semear fraternidade no mundo.
Unidos, ultrapassamos fronteiras e chegamos aos lugares mais desafiadores para acolher nossos
irmãos que mais precisam. Nessa caminhada de 11 anos, são muitas histórias e experiências fraternas que nos emocionam. Acolhidos e acolhedores se fundem num sentimento que tem o poder
de transformar o mundo: o Amor.
E para dividir um pouco as histórias incríveis da nossa missão fraterna, na home do nosso site, na
aba “Conteúdos”, em Blog, publicamos matérias lindas de como cada pessoa que compõe a família
FSF tem levado mais longe essa missão e contribuído para transformar o mundo num lugar mais
fraterno. Em “Notícias”, há sempre os conteúdos mais atuais de cada um de nossos passos e ainda,
em “Boletim Fraterno”, é possível acompanhar por uma revista digital, trimestralmente, os avanços
e desafios dos projetos, pois a transparência é algo muito importante para nós.
Eventos e Ações
Em 2020, a FSF e a força do voluntariado realizaram mais de 87 iniciativas, entre eventos e
ações, que podem ser conferidas em nossos
Giro FSF/Tour FWB. E o IV Encontro FSF, que
ocorreu entre os dias 17 e 19 de abril, de forma
totalmente virtual devido ao isolamento social
exigido pela pandemia da Covid-19. Apesar da
distância, fortalecemos o sentimento fraterno e
reunimos muitas mãos à serviço do amor. Durante o evento, houve o lançamento da campanha Viver Fraternidade, e o pré-lançamento do
livro A Alma Fala, de autoria do presidente-fundador da FSF, Wagner Moura Gomes, com toda
a renda revertida para a Viver Fraternidade e depois para os projetos FSF.

Campanhas Institucionais
Água África - A campanha visa arrecadar
doações para a perfuração de poços artesianos
na África Subsaariana. Em 2020, foram
perfurados:
5 poços artesianos - quatro em Moçambique/
África e um no Malawi/África.
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Campanhas Institucionais

Viver Fraternidade - a de arrecadação de cestas
básicas para alimentar famílias vulneráveis no
Brasil e na África, impactadas principalmente
pela pandemia da Covid-19.
A campanha arrecadou recursos que foram
revertidos em cestas básicas, doadas para
famílias em situação de grande vulnerabilidade,
residentes no Brasil e na África. A campanha
foi dividida em três etapas. Nas duas primeiras
foram arrecadados: R$ 2,85 mi, totalizando:

A terceira etapa, iniciada em 24/07/2020,
foi direcionada exclusivamente para atender
as comunidades indígenas dos estados de
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além
das comunidades do país vizinho ao Brasil, o
Paraguai. Fizemos nosso primeiro lançamento
de campanha online, pelo YouTube da FSF,
fechada para colaboradores e multiplicadores
FSF, que tiveram acesso em “primeira mão”. Ao
todo, foram arrecadados: R$118 mil. O valor foi
revertido, juntamente com doações avulsas, em:

41.700 CESTAS BÁSICAS
BENEFICIANDO 11.500 FAMÍLIAS
BRASILEIRAS E 16 MIL FAMÍLIAS
AFRICANAS

1079 KITS DE HIGIENE
7280 MÁSCARAS DE TECIDO
52 TERMÔMETROS INFRAVERMELHO
1287 KITS DE ALIMENTAÇÃO

A Fraternidade nas Ruas do Brasil - Expansão
do projeto Fraternidade na Rua, levando
acolhimento e auxílio para pessoas em situação
de rua no Brasil.
Dia de Doar - O Dia de Doar, realizado em 1 de
dezembro de 2020, teve como objetivo arrecadar
doações para dois projetos da Fraternidade sem
Fronteiras: o Ação Madagascar, na África, e o
Fraternidade na Rua, no Brasil. O evento, com
transmissão ao vivo pelas redes sociais da FSF
e de parceiros, alcançou mais de R$80 mil em
doações.

• Abertura de um novo polo de
trabalho do projeto no RJ
• Abertura de um novo polo de
trabalho do projeto em SP
• Abertura de um novo polo de trabalho
do projeto em Belo Horizonte/MG
• Abertura de um novo polo de trabalho
do projeto em Uberlândia/MG
23

Campanhas Institucionais
Primeiro Comercial FSF na TV
Por meio de uma doação
específica para veiculação de VTs
da Fraternidade sem Fronteiras,
foi transmitido, por 30 dias,
dois comerciais na emissora
GloboNews, nas cidades de São
Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte. Um dos VTs contou
com a participação voluntária dos
padrinhos e os artistas Reynaldo
Gianecchini e Alok, e o outro
divulgou a chegada do projeto
Fraternidade na Rua no RJ. A ação
objetivou levar a Organização ao
conhecimento de mais pessoas.
Acesse todos os Boletins Fraternos:

Assista nossa playlist do
IV Encontro FSF:

Assista aqui os dois comerciais veiculados:
Ubuntu é uma filosofia
africana que está
calcada nos princípios de
solidariedade, fraternidade,
respeito e união.

Acesse os Giros FSF/Tour FWB:

Veja como foi
o Dia de Doar:

Veja como foi o lançamento da campanha
de Ampliação do projeto Fraternidade na
Rua:
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CARAVANAS FSF

Prezamos pela transparência e sobretudo pelo
incentivo e vivência da fraternidade. E é por isso,
que todos aqueles que contribuem com esse
movimento podem ver de perto o trabalho.
As caravanas possibilitam que padrinhos e
madrinhas vivenciem a realidade que ajudam a
mudar, diariamente, com suas doações, ações e
iniciativas. É também por essa proximidade que
conseguimos formar uma rede de voluntários
tão engajados e envolvidos com a causa.
Em nossas caravanas levamos, através de
nossos padrinhos e madrinhas, remédios, roupas,
alimentos e atendimento à saúde, que é muito
precária em todos os lugares onde atuamos. Por
meio delas cada caravaneiro conhece de perto a
realidade local e se conecta com os acolhidos
de uma forma única e profunda.
Em 2020, antes das restrições em decorrência da
pandemia da Covid-19, realizamos 6 caravanas,
com 103 participantes, para os projetos Acolher
Moçambique, Ação Madagascar e Brasil, um
coração que acolhe.
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Relatório de Gestão 2020
NÚMEROS DE AMOR 2020
6

584.675
refeições
por mês

polos de
trabalho

500

985

8

Países

68

colaboradores

bolsas de
estudo jovem

jovens
universitários

599

199

17

idosos
amparados

casas
construidas

poços
artesianos

3

25

21.124

padarias
implantadas

oficinas de
produção

pessoas
acolhidas

VEJA NOSSOS RESULTADOS 2020
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Gestão dos projetos 2020
ARRECADAÇÃOANUAL
ANUAL
ARRECADAÇÃO
Apadrinhamento

R$34.509,64

Doação avulsa
Doação central de presentes

0,17%

R$3.843.057,21

R$15.541,49

0,08%

Campanhas e eventos
Caravanas
Rendimentos/Receitas Financeiras

18,95%

2,82%
R$573.005,40

15,01%
63,04%
R$3.045.727,61
R$12.788.619,58

*As arrecadações dos eventos, bazar, e central de presentes,
colaboram para o custeio das despesas administrativas.

ANNUAL EXPENSE
Imobilizado/Benz R$236.481,45

Administrativo R$1.712.248,48
IRRF Repasse Internacional*
R$738.510,32

1%
Despesas financeiras R$38.449,35

0,2%
4%

9%

2%

Divulgação/Eventos R$431.029,93

1%
Central de Presetes R$268.823,35

82%

Repasses Projetos e Campanhas
R$15.642.139,85

* As remessas enviadas para o exterior sujeitam-se a incidência do IRRF à alíquota de 15%, de acordo com o parecer da Solução de Consulta n.
309/2018 - Cosit da Receita Federal, que interpretou a aplicação do decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2.018.
** As despesas com eventos, são custeadas pela arrecadação do próprio evento.

27

Gestão dos projetos 2020
REPASSE PROJETOS BRASILEIROS APOIADOS
REPASSE
PROJETOS BRASILEIROS APOIADOS
R$1.092.595,44

R$594.154,10

R$582.677,57

R$287.584,50
R$205.799,72

R$200.352,65
R$139.169,14

FNR - Rio de Janeiro FNR - Uberlândia

R$525,21

R$243,74

FNR - São Paulo

FNR - Belo
Horizonte

R$16.496,80
FNR - Campo
Grande

Jardim das
Borboletas

Retratos da
Esperança

Crianças com
Microcefalia

Orquestra Jovem
Emannuel

Crianças com
Microcefalia - BH

REPASSE PROJETOS INTERNACIONAIS APOIADOS

REPASSE PROJETOS INTERNACIONAIS APOIADOS
R$212.451,93

R$74.142,45

R$39.137,11

Escola Danilo Farias

Senegal

Haiti

REPASSE PROJETOS FSF BRASILEIRO E INTERNACIONAL
REPASSE PROJETOS FSF BRASILEIRO E INTERNACIONAL
R$5.048.339,31

R$3.823.549,95

R$1.274.134,11
R$912.604,99

Brasil Um Coração Que Acolhe

Madagascar

Malawi

Moçambique
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Gestão dos projetos 2020
FNR - Campo
Grande
FRATERNIDADE
NA RUA
- CAMPO GRANDE/MS
R$38.041,23

REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES

R$130.299,13
R$235.241,17

FNR - Rio de Janeiro

FRATERNIDADE NA RUA - RIO DE JANEIRO/RJ
R$53.020,70

REPASSE/DESPESA

R$35.731,64

ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES

R$205.799,72

FNR - Uberlândia
FRATERNIDADE NA RUA - UBERLÂNDIA/MG
R$37.762,69

R$16.141,76
REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES

R$139.169,14
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Gestão dos projetos 2020
FNR - São Paulo
FRATERNIDADE NA RUA - SÃO PAULO/SP
R$525,21
R$7.000,13

´

REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES

*O saldo das doações recebidas, ficou em reserva no ano de
2020, e será destinada ao projeto quando disponibilizada
conta corrente para transferência.

R$32.122,69

FNR - Belo Horizonte

FRATERNIDADE NA RUA - BELO HORIZONTE/MG
R$243,74

R$972,63

´

REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES

*O saldo das doações recebidas, ficou em reserva no
ano de 2020, e será destinada ao projeto quando
disponibilizada conta corrente para transferência.

R$13.149,96

Jardim dasDAS
Borboletas
JARDIM
BORBOLETAS - BA
R$57.345,18

´
R$585.544,29

REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES

R$542.034,40
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Gestão dos projetos 2020
RETRATOS
DAdaESPERANÇA
- BA
Retratos
Esperança
R$66.421,85

´
R$533.277,02

REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES

R$474.730,36

Crianças com Microcefalia

MICROCEFALIA - CAMPINA GRANDE/PB
R$49.621,07

R$1.057.309,34

´

REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES

R$1.017.302,46

Orquestra Jovem Emannuel

ORQUESTRA - CAMPO GRANDE/MS
R$11.286,89

´

R$136.631,21
REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES

R$200.352,65
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Gestão dos projetos 2020
CHEMIN DU Senegal
FUTUR - SENEGAL
R$17.595,81

R$15.301,51

REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES
IRRF

R$154.981,10

R$194.856,12

Haiti
R$6.873,68

HAITI

R$4.500,00

REPASSE/DESPESA
DOAÇÕES
IRRF

R$67.268,77

Escola Danilo Farias

ESCOLA DANILO FARIAS - MADAGASCAR
R$4.156,85

R$2.845,53

R$34.980,26

REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES
IRRF

R$30.610,01
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Gestão dos projetos 2020
BRASIL UM CORAÇÃO QUE ACOLHE - RORAIMA

Brasil Um coração que acolhe
R$130.150,45

R$912.604,99

REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES

R$831.153,09

ACOLHER
MOÇAMBIQUE
Moçambique
R$361.783,62

R$1.049.862,47

R$4.686.555,69
REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES
IRRF

R$4.392.731,15
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Gestão dos projetos 2020
NAÇÃO UBUNTU - MALAWI
R$90.144,49

Malawi

R$362.725,73

R$1.183.989,62

REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES
IRRF

R$879.256,66

AÇÃO MADAGASCAR

Madagascar
R$257.741,10

R$935.889,10

R$3.565.808,85
REPASSE/DESPESA
ARRECADAÇÃO/APADRINHAMENTO
DOAÇÕES
IRRF

R$3.159.004,39
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NOSSOS ESCRITÓRIOS
E CONTATOS
SEDE FSF NO BRASIL, desde 2009
Rua Praia de Pituba, 53,
Jardim Autonomista, Campo Grande/MS
Contato: 4003-5538
relacionamento@fraternidadesemfronteiras.org.br
www.fraternidadesemfronteiras.org.br
www.fraternitywithoutbourders.org
(versão do site em inglês)

NÚCLEOS FSF NO EXTERIOR:
• Núcleo Suíça, desde 2017
Weinbergstrasse 21 2540 Grenchen CH
Contato: Rejane Hostettler
+41 76 812 65 42
contato@fraternidadesemfronteiras.ch
fraternidadesemfronteiras.ch
• Núcleo Reino Unido, desde 2017
4 Trevillion Mansions,
Hanbury Road, London W3
8SG, England - United Kingdom
Contato: Gilson Guimarães
+447841402336
info@fraternitywithoutborders.co.uk
www.fraternitywithoutborders.co.uk
• Núcleo Estados Unidos, desde 2018
415 E 75TH ST APT8, New York 11201 -1813
Contato: Angelita de Paula e 917 599 6391
fraternitywithoutbordersus@gmail.com
www.fraternitywithoutbordersus.org
• Núcleo Canadá, desde 2019
70 High Park Avenue, Unit # 1804
Toronto ON M6P 1A1
Contato: Marcio Lee
+1-647-990-0046
info@fraternitywithoutborders.ca
www.fraternitywithoutborders.ca/

35

NOSSOS ESCRITÓRIOS
E CONTATOS
REDE FRATERNA DE
ASSESSORES DE IMPRENSA FSF
GERÊNCIA: Marcele Aroca Camy
+55 (67) 98150-9892
COORDENAÇÃO: Laureane Schimidt
+55 (67) 9 8133-9177
• SÃO PAULO/SP/BRASIL
Viviana Toletti (voluntária)
+55 (11) 98182-3885 | +55 (11) 2898-7480
viviana.toletti@xcom.net.br
• CAMPINAS/SP/BRASIL
Thiago Gonçalves (voluntário)
+55 (19) 98158-0236
tjgoncalvess@gmail.com
Maria Claudia Miguel (voluntária)
+55 (19) 99743-2142
cacaumiguel7@gmail.com
• BAURU E OURINHOS/SP/BRASIL
PR/BRASIL
Katia Vanzini (voluntária)
+55 (14) 981832662
katiavanzini@gmail.com
• DF/BRASIL
Flávio Resende (voluntário)
+55 (61) 3242-9058 | 99216-9188
flavioresende@proativacomunicacao.com.br
• RJ/BRASIL
Luciana Rego (voluntária)
+55 (21) 99349.0548 80
lucia@polencomunicacao.com.br

• BA/BRASIL
Shirley Oliveira (voluntária)
shirley_unef@yahoo.com.br
• TO/BRASIL
Graziela Guardiola Precisa (voluntária)
+ 55 (63) 99237-0055
diretoria@precisaassessoria.com.br
• SC/BRASIL
Juliana Pamplona (voluntária)
+55 (48) 9981-0506
Região da Grande Florianópolis
juliana.alvo@gmail.com
• ITU/SP/BRASIL
Rafael Ramires (voluntário)
+55 (11) 99474-7468
comunicação@impransaaberta.com.br
• MG/BRASIL
Déborah Morato (voluntária)
+55 (37) 99987-2782
deborahmorato@icloud.com

DEMAIS REGIÕES E PAÍSES:
SEDE FSF
+55 (67) 99691-1869
imprensa@fraternidadesemfronteiras.org.br

• GO/BRASIL
Mariana Clímaco (voluntária)
+55 (62) 3945-7396 | 98132-9820
mariana@kasane.com.br
kasane@kasane.com.br
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Somos uma organização
de
ajuda
humanitária,
com atuação nacional e
internacional.
Estamos
em alguns dos lugares
mais pobres do planeta,
com esperança e profundo
desejo de ajudar a acabar
com a fome e a construir um
mundo de paz.

www.fraternidadesemfronteiras.org.br
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