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EXPEDIENTE RELÁTORIO SOCIAL

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB,
iniciou sua jornada na área social em 1985, quando abraçou o desafio de
iniciar um trabalho com as crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social do bairro da Lapa – SP. Elas perambulavam pelas
ruas, sofriam maus-tratos e já não contavam com o cuidado e proteção das
suas famílias. Com o apoio de igrejas e pessoas voluntárias, foi possível
alugar uma casa e transformá-la em um restaurante para crianças. Por dia
eram alimentadas centenas de crianças e adolescentes que não tinham
perspectiva alguma de sair da situação de abandono e pobreza.
Na sequência, iniciamos um programa de casa lar para aquelas cujo
Juiz da Vara da Infância constatava que não tinham famílias para onde
voltar. Anos mais tarde, a implantação da Cidade da Criança no Vale da
Bênção em Araçariguama, se constituiu em um importante espaço de
acolhimento institucional, convivência, fortalecimento de vínculo familiar
e comunitário para crianças, adolescentes e famílias.
Hoje, a AEBVB conta com os programas Arte & Vida, Vou Vencer –
Jovem Aprendiz, Reconstruir – Apoio a famílias refugiadas, Creche Gotinhas
de Vida, e Ler para Transformar – desenvolvido nas escolas do município.
Em Sorocaba, a Casa Nova Vida acolhe crianças e adolescentes.

Garantir direitos a Crianças e adolescentes e famílias em situação
de vulnerabilidade social, capacitando–os para o exercício da
cidadania, tendo como base uma referência cristã, visando a
transformação integral.
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Ser uma organização que glorifica a Deus, promovendo ações
transformadoras na vida de crianças, adolescentes, famílias e
comunidades.

Pr. Eguinaldo Hélio de Souza

Colaboradores
Geni Golart
Michele Ferreira

Fotos
RbaxttonFotografia

Amamos a Deus sobre todas as coisas; temos a Bíblia como
referência de fé e prática; valorizamos a pratica da oração;
respeitamos as pessoas; agimos com ética; administramos com
responsabilidade; exercemos liderança compartilhada; construímos
parcerias; reservamos e respeitamos o meio ambiente onde vivemos.
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EDITORIAL
RECONSTRUINDO CAMINHOS
“Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o
estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os
estrangeiros” Deuteronômio 10.18-19
O ano de 2018 se caracterizou como o ano do
acolhimento! Recebemos refugiados de países em
situação de perseguição religiosa e violação de
direitos humanos em consequência de guerras,
conflitos políticos, sociais e humanitários. Acolhemos
mais de 40 refugiados, vindos da Líbia, Nigéria,
Iraque, Egito, Síria, Iêmen e ultimamente da
Venezuela.
Segundo dados da ONU, a situação política e
econômica da Venezuela levou aproximadamente
três milhões de venezuelanos a se deslocarem para
os países vizinhos. Entre os principais destinos está o
Brasil. O Governo Federal, com o apoio da ACNUR e
do Exército Brasileiro está promovendo o processo
de interiorização dos Venezuelanos concentrados
em Roraima, para os demais estados brasileiros. A
AEBVB está fazendo parte desse processo de
interiorização acolhendo famílias Venezuelanas.
A chegada do primeiro grupo aconteceu em
setembro de 2018. No período de três meses os
homens foram inseridos no mercado de trabalho e
estão caminhando para a independência familiar.
Enquanto isso, estamos planejando a chegada das
novas famílias que neste momento estão vivendo em
acampamentos ou abrigos em Boa Vista e Pacaraima
- RR.
Tivemos muitos desafios acompanhados de
grande aprendizado para toda a equipe de trabalho.
Um enorme ganho neste processo foram as parcerias
firmadas com igrejas que estão recebendo as famílias
refugiadas após o término do seu tempo no
Programa Reconstruir, oferecendo suporte para que
elas se sintam protegidas e integradas no novo
contexto social e cultural. Este ano fomos
impactados pela crise financeira nacional. Em muitas
ocasiões, experimentamos verdadeiros milagres de
provisão do nosso Pai, o Pai que cuida dos órfãos e
das viúvas.

Ele usou amigos e parceiros como você para
nos encorajar e contribuir financeiramente. Foi assim
que conseguimos atender aproximadamente cinco
mil crianças, adolescentes e famílias.
Ao ler o Relatório Social 2018, você terá
oportunidade de saber sobre todos os programas
sociais que a AEBVB desenvolve, promovendo e
garantindo direitos conforme o mandato bíblico e
legislação vigente. Publicamos o Balanço Patrimonial
consolidado por contadores externos conforme as
normas contábeis impostas pela legislação vigente e
o parecer de auditores independentes.
Esses auditores, após análise criteriosa dos
nossos documentos fiscais, contratos e processos,
validam as boas práticas de gestão e controles
adotados pela AEBVB. Somos uma organização sem
fins lucrativos que tem como valor, entre outros, a
transparência em todos os níveis de relacionamento
com seus parceiros e colaboradores. Que o Senhor
continue nos conduzindo por caminhos de justiça
para permanecermos na luta pela defesa e garantia
de direitos aos mais vulneráveis.
Boa Leitura!
Débora Lília dos Santos Fahur e Pastor Tércio
Sá Freire de Oliveira, diretores dos programas sociais da
AEBVB.
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INDICADOR DE
ATENDIMENTO

Total de
atendidos
em 2018

Total de famílias alcançadas
1.130
Total de pessoas alcançadas – Atendimento direto
1.379
Total de atendidos - direto e indireto
4.769

Atendidos por Segmento
Acolhimento institucional.................................59
Atendimento à família e comunidade..........3.390
Atendimento a pessoas e famílias em
Situação de refúgio...........................................26
Convivência e fortalecimento de vínculos......174
Programas pedagógicos...............................1.020
Profissionalização de jovens...........................100

Famílias

Recursos públicos:
38%
Doações:
40%
Parcerias corpora vas: 22%

Araçariguama
Cidade da Criança
Creche Gotinhas de
Vida
Escola de pais Creche Gotinhas de
vida
Arte & Vida – Crianças
e adolescentes
Arte & Vida Famílias
Vou Vencer – Jovem
Aprendiz
Ler para Transformar
Reconstruir – apoio a
Famílias Refugiadas
Sorocaba
Casa Nova Vida
São Paulo (Perus)
SASF – Serviço de
Assistência Social à
família e Proteção
Básica no Domicílio
Total

Pessoas/
Pessoas/
Atendimento Atendimento
Direto
Indireto
3
120

80

240

200
50

150
100
900
26

30
1.000

1.130

3.000

1.379

3.390
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Demonstrações
Financeiras
Em 2018
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UNIDADES
Creche
Gotinhas
de Vida

Atende crianças de dois a cinco anos. O programa propicia o acesso
à Educação Infantil através de atividades pedagógicas e recreativas.
Proporciona maior interação da família, fortalece a autonomia e a
autoestima, garantindo o direito à proteção, à saúde, à dignidade e
à brincadeira, permitindo assim um desenvolvimento integral e
pleno.

Casa Nova
vida

O Programa de acolhimento institucional Casa Nova Vida
trabalha com o objetivo de desenvolver a autonomia e o
fortalecimento da autoestima nas crianças e adolescentes.
Eles são acompanhados na vida escolar e profissional, na
saúde física, emocional e psíquica. Em 2018, celebrou a
vitória da adoção de três irmãos por um jovem casal e a
reintegração de dez crianças à família biológica.

Vou VencerJovem
Aprendiz

Promove o direito à profissionalização,
aliado a oportunidade de inserção no primeiro
emprego através de um trabalho de articulação
com as empresas da região. Atualmente oitenta jovens
estão inseridos nas empresas do Município. A inserção
desses jovens no 1º emprego contribuiu para o
fortalecimento da renda familiar, impactando
diretamente a economia local.

Arte & Vida

Tem como finalidade promover espaço de convivência, cidadania e
fortalecimento de vínculos familiares através de atividades lúdicas,
culturais e esportivas. As crianças e adolescentes atendidos têm se
desenvolvido e caminhado rumo ao protagonismo das suas
histórias de vida. As famílias também participam e contribuem
nesse processo.
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Reconstruir

UNIDADES
Assiste pessoas e famílias em situação de refúgio vindas de países em
situação de perseguição religiosa e violação de direitos humanos em
consequência de guerras, conflitos políticos, sociais e humanitários.
Funciona em sistema de casa de passagem. Apoia oferecendo
oportunidade para reconstruírem uma nova história buscando
afirmação na nova cultura com autonomia e dignidade.

Ler para
Transformar

Desperta o hábito da leitura como forma de prazer e busca
do conhecimento, por meio de uma técnica onde há
mediadores que aproximam a criança e o adolescente dos
livros de forma lúdica e interativa. Atua dentro da Rede
Pública de Educação atendendo aproximadamente
novecentas crianças e adolescentes. Interage com os
alunos através da leitura, contação de histórias e
dramatização.

Sasf Perus
Dedicou-se a reafirmação da cidadania e reforçou os
alicerces familiares e sociais. Além do atendimento e
encaminhamento para a rede de serviços, as famílias se
reuniram mensalmente na praça da comunidade onde
discutiram os problemas locais. Esta participação efetiva
promoveu o empoderamento pessoal, familiar e coletivo
preparando-os para o enfrentamento e superação das
dificuldades familiares e comunitárias. Este programa foi
encerrado em junho de 2018.

Cidade da
Criança

O Programa de Acolhimento Institucional Cidade da
Criança, acolhe crianças vítimas de abandono, orfandade,
violência doméstica/intrafamiliar e maus-tratos, de acordo
com o E.C.A. art. 101, parágrafo único. Promove o cuidado
integral da criança, a reintegração familiar ou a colocação
em família adotiva. Oferece ambiente familiar em sistema
de casa lar em um local seguro para que se desenvolvam de
forma saudável.
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Aos parceiros, a nossa gratidão!
A AEBVB expressa imensa alegria ao celebrar as vitórias alcançadas durante 2018. As
experiências de superação em meio a tantas dificuldades e privações sofridas pelas
centenas de crianças, adolescentes e famílias que atendemos, nos faz reconhecer que
sozinhos não poderíamos realizar tão grande trabalho. O envolvimento de cada parceiro
foi fundamental para que essas vitórias fossem alcançadas. Agradecemos as igrejas,
empresas, associações, fundações e conselhos de direitos. Vocês são parceiros que
representam o poder público nas esferas municipal, estadual e federal. E ainda
representam inúmeras pessoas e famílias que de igual modo abraçaram os desafios da
AEBVB e nos ajudaram de diferentes formas. Para a AEBVB vocês são muito especiais!
Expressamos nossa sincera gratidão a Deus por ter movido o seu coração em favor desta
causa.
Continue conosco nesta caminhada!
Muito obrigada!
Para acessar a relação de parceiros da AEBVB, visite o nosso site
www.valedabencao.org.br.

Contatos
@aebvbvaledabencao
@aebvb
(11) 94327-1414
(11) 4136-4777
maladireta@valedabencao.org.br

Unidades de Prestação
de Serviços
Araçariguama
Cidade da Criança (11) 4136-2078
Arte & Vida (11) 4136-2245
Creche Gotinhas de Vida (11) 4204-1042
Ler para Transformar (11) 4136-1719
Vou Vencer (11) 4136-1719
Reconstruir – Apoio a Refugiados (11) 4136-4777

Sorocaba
Casa Nova Vida (15) 3917-1052

www.valedabencao.org.br

Somos Filiados

