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Somos múltiplos em amor
Tenho com muita clareza em meu coração que a Fraternidade sem Fronteiras (FSF) tomou a
proporção que tem hoje porque um de nossos fundamentos essenciais é a transparência. Temos
como prioridade desde o início, aproximar de nossos projetos cada voluntário, cada padrinho e
madrinha e cada coração disposto.
É por isso que organizamos caravanas que partem mensalmente, com destino a vários de nossos
projetos. É por esse motivo também que incentivamos cada campanha, cada ação e cada movimento em prol da causa. Isso faz com que todos que são envolvidos com a FSF possam conhecer
e participar de cada detalhe desse trabalho.
Somos uma rede de voluntários espalhados pelo mundo que acreditam em um ideal. E quando
temos idealistas trabalhando por uma causa de amor, naturalmente os movimentos são transparentes.
Nesses mais de 10 anos de trabalho, já tivemos milhares de apoiadores que se deslocaram até
nossos projetos e essa relação é um dos pontos mais importantes desse movimento. Quem
acompanha nossas redes sociais sabe o quanto prezamos por isso e o quanto comunicamos
cada ação que realizamos.
Somos múltiplos em todos os pontos. Muita coisa acontece em nossos projetos o tempo todo.
São diversas atividades, formas de arrecadação e ações de amigos da causa. E essa característica marcante da Fraternidade sem Fronteiras se dá porque temos inúmeros talentos, colocados a
serviço desse movimento humanitário.
Por isso, o que queremos com esse relatório anual é conseguir colocar toda essa multiplicidade
disponível em um só lugar e ao seu alcance. Esperamos que entenda, que goste e que acima de
tudo, se sinta representado.
Gratidão por tudo!
Seguimos juntos.

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

Projetos administrados e/ou apoiados pela FSF, que recebem
apadrinhamento (área direta de atuação)
Trabalho que recebe contribuição mensal da FSF, que chega
via doações (área indireta de atuação).

Com 10 anos de caminhada, a Fraternidade sem Fronteiras (FSF) coordena, administra e abraça
muitos trabalhos, principalmente no continente africano e no Brasil, onde diversos corações são
acolhidos, vidas são transformadas e pessoas no mundo todo se unem em fraternidade.
Entre as nossas regiões de atuação, consideramos que há áreas diretas e indiretas. As diretas são
aquelas que possuem um projeto específico em determinada localidade do mundo, e que recebe
apadrinhamento via FSF. Atualmente são 10 projetos que neste formato, no Brasil e na África. As indiretas abrangem alguns trabalhos pontuais que auxiliamos com outras doações recebidas, como
acontece no Haiti e aconteceu na Venezuela, e que por isso também aparecem em nossa prestação
de contas financeira.
ÁREA DIRETAS DE ATUAÇÃO
Em Moçambique/África, nosso primeiro projeto Acolher Moçambique, continua ganhando forças e
acolhendo crianças e idosos em extrema vulnerabilidade social, e hoje atende mais de 11 mil pessoas. Em Madagascar/África, um dos locais com mais necessidades, já acolhemos 3500 pessoas
na Ação Madagascar e buscamos cada dia mais expandir os atendimentos provendo educação,
saúde e alimentação. No Senegal/África, com o Chemim du Futur, nossos meninos ganham educação, alimentação, moradia e a oportunidade de um futuro diferente e cheio de possibilidades.
No Malawi/África, atuamos ao lado do campo de refugiados, Dzaleka, que tem hoje mais de 29 mil
refugiados de guerra vindos de alguns países também da África, principalmente a República Democrática do Congo. Lá, na Nação Ubuntu, construímos escolas e investimos na educação de crianças
que não teriam a oportunidade de estudar.
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Regiões de Atuação FSF
No Brasil, apoiamos o projeto da Dra. Adriana Melo, Amor sem Dimensões, que atende crianças
com microcefalia em Campina Grande/PB, Belo Horizonte/MG e Maceió/AL, dando todo o suporte
quanto ao tratamento, como fisioterapia. Em Caculé/BA, abraçamos o projeto da Aline Teixeira, o
Jardim das Borboletas, que atende e oferece suporte a crianças que sofrem com uma doença rara
chamada Epidermólise Bolhosa (EB). Também na Bahia, mais especificamente no sertão baiano,
em Retirolândia, abraçamos o projeto Retratos de Esperança, que constrói casas e oferece oficinas
e aulas de reforço para famílias em extrema vulnerabilidade social. Em Boa Vista, Roraima, criamos
o projeto Brasil, um coração que acolhe, com o intuito de acolher e oportunizar novos horizontes
aos imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil, diariamente, em busca de uma nova vida.
Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, abraçamos a Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel, que
por meio da música, busca uma nova perspectiva a jovens da periferia da cidade. Ainda na Capital
Sul-mato-grossense, em parceria com a Clínica da Alma, temos o Fraternidade na Rua, criado especificamente para o tratamento de dependentes químicos, proporcionando uma chance de recomeço e cura a quem não tem condições de custear um tratamento particular.
ÁREAS INDIRETAS DE ATUAÇÃO
No Haiti, apoiamos 200 crianças com alimentação, na escola Gnose, localizada na cidade de Hinche. Já na Venezuela, o auxílio foi pontual em Caracas, até abril de 2019, contribuindo com um
grupo de voluntários que distribui alimentos para famílias em extrema miséria.
No Senegal, Malawi, Madagascar, Moçambique, Campina Grande (PB), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Caculé (BA), Retirolândia (BA), Haiti ou Venezuela… somos incansáveis em sentir gratidão
por tudo isso!
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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 e amigos da
causa, vêm tecendo essa história de fraternidade.
PREMIAÇÕES
Em 2019, o fundador-presidente, Wagner Moura Gomes,
recebeu uma homenagem no "Prêmio Inspiração" do programa Caldeirão do Huck, da emissora Globo. E, ainda, a
Fraternidade sem Fronteiras recebeu um Prêmio de Direitos Humanos, da Câmara de Vereadores de Campo Grande/MS.
Acesse os QRs Code abaixo
e confira o Prêmio Inspiração:
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PROJETOS
ACOLHER MOÇAMBIQUE
A realidade que nos levou até Moçambique,
nosso primeiro projeto, é aquilo que tentamos
mudar diariamente. Nas aldeias moçambicanas, 1 milhão de pessoas sofrem com a fome
e consomem água suja. A maioria são crianças
órfãs, de pais mortos pelo HIV e malária, que trabalham em troco de um prato de comida e não
vão à escola.
As pessoas chegam a ficar até três dias sem nenhuma refeição e andam quilômetros para conseguir 20 litros de água não potável. Há 10 anos,
lutamos juntos para mudar essa realidade. Hoje,
já estamos presentes em 30 aldeias com nossos centros de acolhimento, fornecendo alimentação, reforço escolar e oficinas, para milhares
de pessoas - entre crianças, adultos e idosos.
• 30 CENTROS DE ACOLHIMENTO
• 9837 CRIANÇAS ACOLHIDAS
• 985 JOVENS ACOLHIDOS
• 473 IDOSOS ACOLHIDOS
• TUDO ISSO COM O TRABALHO
DIRETO DE 257 COLABORADORES

Com anos de trabalho podemos ver lindos frutos. Nossos jovens têm estudado mais e já começam a entrar na faculdade, uma realidade
até então desconhecida a muitos. Perfuramos
poços, construímos casas e levamos saúde
através de nossas caravanas. Incentivamos a
cultura local com oficinas de música e arte, e investimos em oficinas de biocarvão, agrofloresta,
costura e diversas atividades, para proporcionar
independência e dignidade.

Apesar de todas as conquistas, sabemos que
precisamos continuar avançando para acolhermos sempre mais e esse é um dos nossos objetivos.
Saiba mais sobre o
projeto no QR Code:

AMPLIAÇÕES EM 2019:
• 14 SALAS DE AULA
• 11 CASAS
• 1 CENTRO DE SAÚDE
• 2 BARRAGENS

9

PROJETOS
AÇÃO MADAGASCAR
O sul da ilha de Madagascar, mais precisamente
a cidade de Ambovombe, vive uma das piores
crises humanitárias do mundo e necessidades
muito profundas. Sem acesso à água, as crianças tomam banho só quando chove e metade
delas têm desnutrição aguda. As famílias vivem
em casas muito precárias e a falta de higiene
e desnutrição grave acarretam doenças como a
teníase, neurocisticercose, bicho do pé e outras.
Logo no começo, entre 2017 e 2018, acolhemos
aproximadamente 3 mil pessoas, oferecendo
alimentação, água limpa e cuidados com a higiene. Inserimos 357 crianças na escola e juntos, voluntários, padrinhos e apoiadores, construímos a Cidade da Fraternidade, uma área com
100 casas que foram doadas para as famílias
mais necessitadas da região. Dentro da Cidade
da Fraternidade implementamos a agrofloresta,
o biocarvão e cavamos um poço com água potável.
CIDADE DA FRATERNIDADE:
• 100 FAMíLIAS ACOLHIDAS
• 134 COLABORADORES
• 357 CRIANÇAS MATRICULADAS
EM ESCOLAS
Entre os anos de 2018 e 2019, uma médica brasileira foi morar por lá para atender diariamente
os inúmeros casos de crianças desnutridas que
existe. A desnutrição e a diarréia são as principais causas de morte infantil no país. Nossas
caravanas são na maioria das vezes exclusivas
para a área da saúde, tamanha a necessidade do
local.
Hoje conseguimos implantar um centro nutricional, dar atendimento odontológico e conseguimos comprar um terreno próprio, onde construiremos nosso centro de acolhimento e clínicas.
Acompanhe mais detalhes do
projeto no QR Code.
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PROJETOS
NAÇÃO UBUNTU
O projeto Nação Ubuntu, no Malawi, nasceu da
necessidade de acolher aqueles que não têm
uma "nação". O projeto tem como objetivo promover saúde e educação para milhares de refugiados de guerra que estão no local, mais precisamente no campo de refugiados Dzaleka,
vindos de vários países que enfrentam uma terrível guerra civil.

Nossas caravanas de voluntários são voltadas
para atender os refugiados em todas as áreas
da saúde: física e psicológica. Fortes são os relatos que escutamos, e linda é cada ação que
realizamos juntos. Ainda sonhamos em realizar
muito mais!

Em Dzaleka existe mais de 39 mil refugiados,
dentre eles, mais de 9 mil são crianças que não
frequentam a escola porque dentro do Malawi
eles não têm permissão para se locomover, muito menos para colocar seus filhos na escola.
OFICINAS DE TRABALHO
• ARTESANATO
• COSTURA
• SABÃO
• SALA DE ARTES
• ESCOLA DE FUTEBOL
Assim, implantamos nosso centro de acolhimento ao lado do campo, com o objetivo de
atender a essas pessoas. Em 2019, construímos
10 salas de aula e levamos o casal de professores, Lilian e Gabriel Vogt, para criar todo o sistema educacional, selecionar profissionais e dar
treinamento. Inicialmente, a escola atende cerca
de 300 crianças, 90% refugiados e 10% malawianos em extrema vulnerabilidade. Construímos
salas destinadas a oficinas como dança, costura e mais, investimos também na construção de
um refeitório, para as crianças.
O QUE MAIS ACONTECEU EM 2019:
• APOIO DIRETO DE 85
COLABORADORES
• CARAVANAS MÉDICAS
• CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA
• PRODUÇÃO DE CARVÃO

Saiba mais sobre o
projeto no QR Code.
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PROJETOS
BRASIL, UM
CORAÇÃO QUE ACOLHE
O projeto Brasil, um coração que acolhe nasceu
de uma reflexão: quando uma crise imigratória
bate à porta, temos duas opções: ou fechamos
as fronteiras ou abrimos o coração.
Escolhemos abrir os corações e agir em prol dos
refugiados venezuelanos que entram no Brasil,
por Boa Vista/RR. Implantamos um centro de
acolhimento, no qual priorizamos famílias com
crianças e idosos que chegam ao Brasil e não
têm onde se abrigarem.
Nosso movimento ganhou força quando inúmeros voluntários abraçaram a causa e nos ajudaram a começar o processo que chamamos de
interiorização. Voluntários se colocaram à disposição para arcar financeiramente com custos
de viagem e hospedagem como também disponibilizaram empregos e tempo para abraçarem
e ajudarem a essas família a recomeçarem com
esperança e união.

236 VENEZUELANOS
INTERIORIZADOS EM 2019
Duzentos e trinta e seis venezuelanos foram
interiorizados no Brasil em 2019, através deste
projeto. Muitas histórias lindas de recomeços e
conexões foram vividas e compartilhadas. Mas
o processo não para. Todos os dias famílias continuam a entrar por nossas fronteiras ansiando
por um recomeço. Um recomeço, que sabemos
que juntos podemos proporcionar. Continuemos!
Saiba mais acessando
nosso QR Code.
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PROJETOS
CHEMIM DU FUTUR
A Fraternidade sem Fronteiras (FSF) abraçou o
projeto Chemin Du Futur em 2016 com o objetivo de continuar ajudando meninos de rua em
Dakar, no Senegal. Estima-se que pelo menos 30
mil meninos não tenham um lar em toda a região. Segundo a ONU, este é o maior fenômeno
de crianças de rua do mundo.
Para ajudar a mudar a vida desses jovens, um
grupo de voluntários implantou o orfanato Chemin du Futur (Caminho para o Futuro), um lar
que oferece afeto e educação. Depois do apoio
da FSF, o orfanato passou a ser mantido pelos
padrinhos que contribuem mensalmente com a
causa e possibilitam atendimento na área social,
médica e no reforço escolar dos acolhidos.
AGORA TEMOS:
- 1 PADARIA
- 1 SALA DE LEITURA
- 1 SALA DE INFORMÁTICA
Em 2019 inauguramos a padaria que produz pão
para o orfanato e para o comércio local, proporcionando um ofício e uma renda para os meninos mais velhos acolhidos há mais tempo no
projeto. A rotina é de disciplina e, além da escola
e cuidados com a saúde, inclui música, esporte e
capacitação para o trabalho. Ano passado também foi inaugurada a sala de leitura como um
incentivo aos estudos e um laboratório de informática com computadores e equipamentos que
proporcionarão aos jovens acolhidos um aprendizado valioso na formação profissional.
Saiba mais acessando
nosso QR Code.
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PROJETOS
RETRATOS DE ESPERANÇA
A fotografia que muda realidades. Essa é a base
desse projeto apoiado pela Fraternidade sem
Fronteiras desde 2018. O Retratos de Esperança
atua em uma das regiões mais pobres do Brasil,
o Sertão da Bahia, oferecendo, com a ajuda de
voluntários, moradia para famílias que vivem em
condições de extrema miséria, além de reforço
escolar, atendimento psicológico, aulas de música, informática e espanhol, ministradas por venezuelanos.
Foi fotografando a dura realidade local, que Bismark Araújo conseguiu por muito tempo levantar
recursos e agir em prol dessas famílias. Agora,
juntos, com um pouquinho de cada um, sonhamos em levar para eles mais educação, água
limpa e saneamento básico.
• 10 CASAS CONSTRUÍDAS
EM QUATRO CIDADES
• 1 POÇO ARTESIANO
Em março de 2019, foi realizada a primeira caravana para o Sertão onde foi feito atendimento à
saúde e uma linda imersão na cultura do nosso
nordeste. Em seguida, iniciou-se a construção da
Vila da Esperança - um conjunto de casas entregues a algumas famílias que vivem em extrema
pobreza. Sabemos que juntos ainda podemos
continuar fazendo mais pelo nosso Sertão.
Saiba mais acessando
nosso QR Code.
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PROJETOS
JARDIM DAS BORBOLETAS
A missão da ONG Jardim das Borboletas é cuidar
de crianças que sofrem com uma rara doença
chamada Epidermólise Bolhosa (EB). Carinhosamente chamadas de "borboletas", as crianças
recebem esse nome pela similaridade entre a
pele frágil delas e a fragilidade como um todo
das borboletas. A doença que atinge a pele, é
grave, não contagiosa e incurável, deixando feridas sensíveis até mesmo a água. A Fraternidade
sem Fronteiras (FSF) apoiou essa iniciativa para
ajudar na manutenção desse trabalho cheio de
amor e esperança.

60 CRIANÇAS ACOLHIDAS
PARA TRATAMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Hoje, o apadrinhamento proporciona a essas
crianças a chance de uma melhor condição de
vida, através da compra de remédios e curativos
de alto custo. Uma caixa do curativo de silicone indicado para o tratamento custa no Brasil
cerca de R$ 2.250 e nos Estados Unidos $119.
Uma criança usa em média uma caixa por dia,
totalizando, assim, 30 caixas por mês, cerca de
R$67.500. Fora os medicamentos, as crianças
precisam de roupas e uma melhor qualidade de
vida no quesito moradia.
E é por isso que nos juntamos por essas crianças. Queremos proporcionar para todas essas
borboletas a melhor vida possível, repleta de
cuidado, sorrisos, amor e fé que dias melhores
estão por vir.
Saiba mais:
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PROJETOS
MICROCEFALIA,
AMOR SEM DIMENSÕES
Um projeto que nasceu de uma pesquisa e acolheu na prática. A Dra Adriana Melo, responsável
pela descoberta da relação entre o zika vírus e a
microcefalia, criou o projeto ao descobrir que o
tratamento quanto antes iniciado, mais chance a
criança tem de ter uma vida com pouquíssimas
limitações. Um trabalho que une ciência e amor,
em Campina Grande, na Paraíba. As crianças recebem o tratamento que precisam no Centro de
Atendimento Integral das crianças com microcefalia, do Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (Ipesq).

POLOS DE TRABALHO:
• Instituto de Pesquisa Professor
Joaquim Amorim Neto (IPESQ) Campina Grande/PB/Brasil
• Casa de apoio Porto Esperança
Belo Horizonte/MG/Brasil
• Associação Família de Anjos de
Alagoas (Afaeal) - Maceió/AL/Brasil
Uma equipe multidisciplinar, formada por fisioterapeutas, psicólogos, médicos, atendem as
crianças, oferecendo às famílias a chance do tratamento adequado. A Fraternidade sem Fronteiras (FSF) apoiou a causa e hoje ajuda o projeto a
seguir adiante e a tratar cada dia mais crianças.
Em 2019, foi inaugurada a Casa Porto Esperança, um dos polos do projeto, em Belo Horizonte/
MG - uma extensão do Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (Ipesq). A casa é
uma parceria do Amor sem Dimensões e da Fraternidade sem Fronteiras (FSF).

Saiba mais:
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PROJETOS
FRATERNIDADE NA RUA
Esse trabalho da Clínica da Alma/MS em parceria com a Fraternidade sem Fronteiras (FSF)
tem como objetivo de acolher, amar, perseverar
e ter fé. O objetivo é resgatar das ruas de Campo
Grande/MS/Brasil, dependentes químicos que
queiram deixar o vício, reescrevendo assim uma
nova história para suas vidas através do amor e
da esperança.
O tratamento oferecido pela Clínica é totalmente
gratuito e é possível graças ao esforço e perseverança dos voluntários e padrinhos da causa. O
projeto trabalha a fé através da oração e busca
usar o método da laborterapia, no qual os residentes realizam trabalhos para ocupar a mente
e se sentirem ativos e úteis.

• 268 RESIDENTES
• CONSTRUÇÃO DE 1 SALA
DE INFORMÁTICA
• AMPLIAÇÃO DA
CHÁCARA MASCULINA
• INÍCIO DA CONSTRUÇÃO
DA CHÁCARA FEMININA
É emocionante conhecer as histórias de superação e renovação que esse projeto tem para contar. Uma nova vida que começa a cada voluntário
e padrinho que se junta a essa causa.

Saiba mais sobre o
projeto no QR Code.
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PROJETOS

ORQUESTRA FILARMÔNICA
JOVEM EMMANUEL
Este projeto tem como base a instrução musical
como fonte de sensibilização para a vida. Usar
a música para mudar a vida de meninas e meninos da periferia de Campo Grande/MS/Brasil.
O maestro Orion Cruz rege essa orquestra, que
representa disciplina e foco para muitos jovens.

• 4 PROFESSORES
• 1 MONITOR
• 52 ALUNOS
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.
Os instrumentos que já integram o projeto são:
violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo,
flautas transversal e barroca, e clarinete. São
quatro professores, um monitor e 52 alunos.
Saiba mais:
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A FORÇA DA UNIÃO
Na home do nosso site, na aba "Conteúdos", há histórias incríveis de voluntários que se uniram a
essa causa e contribuíram de forma significativa na vida de cada acolhido da Fraternidade sem
Fronteiras (FSF). Ao olhar com um pouquinho de atenção para a FSF é possível perceber que cada
ação, cada iniciativa e cada movimento que realizamos se concretiza pela união de corações, que
cooperam para que o bem caminhe e toque vidas.
Já não sabemos mais separar aquilo que sai de dentro das paredes de nossa sede no Brasil, daquilo
que sai do coração de nossos voluntários e padrinhos espalhados pelo mundo. Não conseguimos
separar, porque somos "um só povo, um só coração". Esse é o nosso maior "segredo"!
É um movimento tão poderoso de união, que não se identifica mais quem acolhe e quem é acolhido,
porque todos que embarcam em nossas caravanas, iniciativas, eventos, ações... com o objetivo de
ajudar, saem dizendo que foram ajudados.
Nessa caminhada que recentemente comemorou 10 anos, reafirmamos que não somos nada sozinhos, "eu sou porque nós somos. Ubuntu*!", e que a jornada de fazer o bem é uma caminhada de
autoconhecimento e transformação.
Incríveis são os depoimentos que escutamos, as caminhadas que dividimos, a fraternidade que
juntos vivenciamos. A Fraternidade sem Fronteiras não é só um Organização Não Governamental, é
um movimento. Um movimento do qual somos muito felizes e gratos, de realizar com você!
Eventos e Ações
Em 2019, a FSF e a força do voluntariado realizou
mais de de 90 iniciativas, entre eventos e ações.
Dentre elas, precisamos registrar o III Encontro
FSF que reuniu em abril de 2019, 3 mil pessoas
no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte/MG.
Além disso, para comemorar os 10 anos de Fraternidade sem Fronteiras, completados em 15
de novembro de 2019, criamos o Dia Mundial
Fraternidade sem Fronteiras, que contou com
mais de 50 ações fraternas, de voluntários, realizadas no mesmo dia, simultâneamente em 10
países, espalhando a mensagem e comemorando juntos, o momento.
*Ubuntu é uma filosofia africana.

Veja como foi o Dia
Mundial FSF no QR Code:
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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 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, remédios, roupas, alimentos e
principalmente atendimento a 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 2019, realizamos 30 caravanas, com 546
participantes, para os projetos: Ação Madagascar, Acolher Moçambique, Nação Ubuntu,
Fraternidade na Rua; e ainda, tivemos algumas
realizadas pelos projetos apoiados Retratos de
Esperança e Chemin du Futur.
Saiba como participar de
uma caravana acessando
o QR Code abaixo.
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Relatório de Gestão 2019
NÚMEROS DE AMOR 2019
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Gestão dos projetos 2019
ARRECADAÇÃO ANUAL

Apadrinhamento especifico/ Apadrinhamento avulso

R$ 105,12

R$ 1.106.611,08

Doações Especificas
´

0,0

R$ 1.899.209,83

Central de presentes/Bazar/Eventos / Caravanas *
Doações Avulsas

7%

Rendimentos Financeiros

12%
R$ 2.296.357,97

14%

67%
R$ 10.701.043,10
* As arrecadações dos eventos, bazar e central de presentes, colaboram
para as despesas administrativas.

DESPESA ANUAL
Imobilizado/ Bens
R$ 253.364,92

Administrativo
R$ 1.789.740,59

2%

Eventos **
R$ 639.420,91

Despesas Financeiras
R$ 136.539,22

1%

10%
4%

Central de Presentes
R$ 746.549,99

IRRF Repasse *
Internacional
R$ 1.335.336,58

5%
8%

70%

Repasse e Despesas com
Projetos
R$ 11.460.644,98

* 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.
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Gestão dos projetos 2019
REPASSE PROJETOS BRASILEIROS APOIADOS
R$ 1.075.705,87
Fraternidade na Rua

Jardim das Borboletas

Retratos da Esperança

Microcefalia

Orquestra

R$ 348.111,55

R$ 308.778,23

R$ 224.028,07

Fraternidade na Rua

R$ 161.751,99

Jardim das
Borboletas

Retratos da
Esperança

Microcefalia

Orquestra

REPASSE PROJETOS INTERNACIONAIS APOIADOS
R$ 278.372,78

Senegal

Haiti

Venezuela

R$ 71.732,37

Escola Danilo Farias

R$ 50.181,32
R$ 25.405,91

Senegal

Haiti

Venezuela

Escola Danilo Farias

REPASSE PROJETOS FSF BRASILEIRO E INTERNACIONAL
Brasil um coração que acolhe

Moçambique

Malawi

Madagascar

R$ 5.222.278,69

R$ 2.986.688,06

R$ 1.443.513,20
R$ 599.433,52
Brasil um coração que
acolhe

Moçambique

Malawi

Madagascar
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Gestão dos projetos 2019
FRATERNIDADE NA RUA - CAMPO GRANDE/MS
R$ 37.703,81

Arrecadação/Apadrinhamento

R$ 20.047,00

´
Doações especificas
para o projeto
Doações avulsas
Repasse

R$ 308.778,23

R$ 251.027,42

JARDIM DAS BORBOLETAS - BA
Arrecadação/Apadrinhamento

´
Doações Especificas
para o projeto
Outras Doações
Repasse

R$ 224.028,07

R$ 185.066,78

R$ 10.015,44

R$ 28.945,85

RETRATOS DA ESPERANÇA - BA
R$ 175.725,59

Arrecadações/Apadrinhamento

´
Doações Especificas
para o projeto
Doações Avulsas
Repasse

R$ 348.111,55

R$ 145.353,00

R$ 27.032,96
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Gestão dos projetos 2019
MICROCEFALIA - CAMPINA GRANDE/PB
Arrecadações/Apadrinhamento

´
Doações Especificas
para o projeto
Doações avulsas
Repasse

R$ 1.075.705,87

R$ 944.808,47

R$ 15.234,69

R$ 115.662,71

ORQUESTRA - CAMPO GRANDE/MS
Arrecadação/Apadrinhamento

´
Doações Especificas
para o projeto
Doações Avulsas

R$ 161.751,99

Repasse
R$ 135.986,27

R$ 3.260,71

R$ 27.505,01

CHEMIN DU FUTUR - SENEGAL
R$ 94.896,15
R$ 4.689,14
R$ 247.180,83

Arrecadações/Apadrinhamento

´
Doações Especificas
para o projeto

Doações avulsas
IRRF/Repasse
Repasse

R$ 178.787,49

R$ 31.191,95

25

Gestão dos projetos 2019
HAITI
Doações Avulsas
IRRF/Repasse
Repasse
R$ 62.363,66
R$ 71.732,37

R$ 9.368,71
VENEZUELA

Doações avulsas
IRRF/Repasse
Repasse

R$ 21.151,03
R$ 25.405,91

R$ 4.254,88
ESCOLA DANILO FARIAS - MADAGASCAR
Arrecadações/Apadrinhamento
R$ 38.901,93
Doações Avulsas
IRRF/Repasse
R$ 43.012,94

Repasse

* Em Madagascar, em Nosy Faly,
a FSF auxilia financeiramente a
escola Danilo Farias.

R$ 7.168,38

R$ 11.279,39
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Gestão dos projetos 2019
BRASIL UM CORAÇÃO QUE ACOLHE - RORAIMA

R$ 131.717,52

Arrecadação/Apadrinhamento
Doações especificas para o projeto
Repasse
Saldo (+)

R$ 675.461,15
R$ 599.433,52

R$ 55.689,89

ACOLHER MOÇAMBIQUE

Arrecadações/Apadrinhamento
Doações Especificas para o projeto
Doações avulsas

R$ 4.535.619,66

IRRF/Repasse
Repasse

R$ 4.119.143,65

R$ 686.659,03

R$ 1.046.421,29
R$ 56.713,75
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Gestão dos projetos 2019
NAÇÃO UBUNTU - MALAWI

R$ 614.199,62
R$ 1.266.578,11

Arrecadações/Apadrinhamento
Doaçãoes especificas para o projeto
Doações Avulsas
IRRF/Repasse
Repasse/Despesas

R$ 471.744,59

R$ 176.935,09

R$ 357.568,99

AÇÃO MADAGASCAR

Arrecadações/Apadrinhamento
Doações especificas para o projeto
Doações avulsas
IRRF/Repasse
Repasse/Despesas

R$ 2.566.929,52

R$ 2.505.878,01

R$ 419.758,54

R$ 385.299,49
R$ 95.510,56
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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: +55 (67) 3028-5429
contato@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
175 Adams St Apt 4G
Brooklyn, New York 11201 -1813
Contato: Angelita de Paula e Edward Christie
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/
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NOSSOS ESCRITÓRIOS
E CONTATOS
REDE FRATERNA DE
ASSESSORES DE IMPRENSA FSF

GERÊNCIA: Marcele Aroca Camy
+55 (67) 98150-9892
COORDENAÇÃO: Tatiane Resende
+55 (67) 99214 5561
• 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

• GO/BRASIL
Mariana Clímaco (voluntária)
+55 (62) 3945-7396 | 98132-9820
mariana@kasane.com.br
kasane@kasane.com.br
• SC/BRASIL
Juliana Pamplona (voluntária)
+55 (48) 9981-0506
Região da Grande Florianópolis
juliana.alvo@gmail.com
• LONDRES/INGLATERRA/REINO UNIDO
Kátia Fernandes (voluntária)
+44 794439-0164
pressfwbuk@gmail.com

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