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A ASSOCIAÇÃO
EVANGELIZAR
É PRECISO

A Associação Evangelizar É Preciso foi fundada em 2005 pelo 
Padre Reginaldo Manzotti  , com o objeti vo de evangelizar pelos 
meios de comunicação, além de ajudar cristãos a despertar seus 
interesses pela práti ca religiosa de forma autênti ca, buscando 
sempre uma aprendizagem por meio da mensagem de Deus. É 
uma insti tuição manti da por doações espontâneas de associados 
de todo o País e não possui interesses políti cos e fi ns lucrati vos.

A Associação Evangelizar É Preciso, também comprometi da 
com as questões sociais, desenvolve de forma permanente e 
planejada, ações que contribuem para a construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária, por meio da promoção de 
direitos, valorização da vida e a busca pela dignidade humana. 
Seja no apoio a outras insti tuições sociais do terceiro setor, o que 
favorece a abrangência dos serviços, seja também na realização 
de ações de cunho educacional, social, cultural, de saúde e meio 
ambiente, visando o interesse coleti vo. Atuamos na Grande 
Curiti ba, principalmente nas regiões periféricas, priorizando o 
público em situação de vulnerabilidade social e risco.
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Por meio da ação do Espírito Santo, a Associação Evangelizar 
É Preciso identi fi cou a base e razão de existi r de todo o trabalho 
da Obra: nossos Carismas. São eles que nos guiam na missão de 
Evangelizar, como Jesus Cristo desejou e pediu a todos os cristãos. 
São eles:

NOSSOS CARISMAS

O Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo para todos os 
povos pelos meios de comunicação
“Ide e fazei discípulos meus” (Mt 28,19).

A Caridade, como fruto da Justi ça
Agindo na gratuidade, na distribuição de conteúdo, serviços 
e obras sociais, tornamo-nos uma Benfeitora Nacional.

A Intercessão
Somos chamados de forma especial a acolher de diversas 
maneiras pedidos de oração e intenções do povo de Deus.

A Leitura Orante Diária da Palavra de Deus
A oração é o combustí vel para a missão e a Leitura Orante 
da Palavra de Deus. É uma forma simples de se encontrar 
com o Senhor por meio da refl exão e da oração baseadas 
nas Sagradas Escrituras.

Devoção a Jesus, nas Suas Santas Chagas; a Nossa 
Senhora do Carmo, madrinha da Obra; a São José, 
providenciai, nosso protetor e a São Pio de Pietrelcina, 
nosso intercessor.
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VALORES
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Acolhimento com dignidade

Orientação espiritual

Solidariedade e caridade

Ati tude 

Conduta éti ca

Simplicidade

Inovação

Maturidade da fé

MISSÃO

VISÃO

Evangelizar por todos os meios: na pessoa de 
Jesus Cristo, pela Palavra de Deus, Magistério 
da Igreja e Devoção a Jesus das Santas Chagas.

Ser o maior grupo de comunicação católica  
em língua portuguesa até 2025.
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A ASSOCIAÇÃO,
UM TRABALHO
ARTICULADO E
INTEGRADO

A Associação Evangelizar é Preciso atua há 16 
anos com o objetivo de evangelizar pelos meios de 
comunicação, além de ajudar cristãos a despertar 
seus interesses pela prática religiosa de forma 
autêntica, buscando sempre uma aprendizagem 
por meio da mensagem de Deus.

Para tanto, a partir do trabalho articulado e 
integrado entre suas mantidas, a Fundação Nossa 
Senhora do Rocio, a Rádio Clube, a Fundação 
Campo Largo, a Televisão e a Rádio Evangelizar e o 
Portal de conteúdos sobre fé, saúde física, família, 
o IDe+, a Associação realiza projetos e parcerias 
para atender pessoas e instituições sociais, 
independentemente de seus credos religiosos 
e opiniões políticas ou partidárias, mas que têm 
em comum alguma necessidade emergencial a 
ser suprida. É pela porta da Igreja, como casa de 
Deus, ou da Igreja que sai à busca dos que estão 
à margem, que a Associação Evangelizar É Preciso 
reúne esforços para intervir junto à sociedade e 
promover e defender direitos humanos.

FUNDAÇÃO
NOSSA SENHORA

DO ROCIO

FUNDAÇÃO
CAMPO LARGO
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ASSOCIADOS DA OBRA 
EVANGELIZAR É PRECISO

A Associação Evangelizar É Preciso conta com um 
canal exclusivo para escutas e aconselhamentos, 
onde as pessoas que passam por diversas 
difi culdades pessoais encontram um espaço para 
externar suas dúvidas, questi onamentos, angústi as 
e são ouvidas por profi ssionais treinados para 
um atendimento personalizado, humanizado e 
embasado na espiritualidade.

Essa forma de escuta qualifi cada busca a promoção 
humana pelo crescimento e desenvolvimento a 
parti r da própria realização pessoal, encorajando 
e incenti vando para buscar respostas e soluções 
dentro do contexto de suas vivências e realidades. 
Neste contexto, a Associação Evangelizar É Preciso 
busca promover a cidadania, tanto daqueles que 
fazem parte como associados, como dos assisti dos 
em seus projetos.

A Associação Evangelizar É Preciso é manti da pelos seus associados, que 
são pessoas fí sicas que realizam, espontaneamente, o cadastro de associado e 
efetuam doações de recursos fi nanceiros que são reverti dos para a manutenção 
de suas obras e projetos sociais e a expansão das suas mídias, levando a missão 
de evangelização cada vez mais longe.

São pessoas que se comprometem e se identi fi cam com as ações promovidas 
e desejam fazer parte dessa grande rede de fé,  e esperança e colaboração para 
a transformação social.

A parti r do cadastro, as pessoas têm acesso aos conteúdos exclusivos, como 
o Jornal do Evangelizador, que tem sua edição mensal de conteúdo informati vo 
católico e é enviado via Correios às casas desses que colaboram com a Obra.

Os canais de comunicação da Associação Evangelizar É Preciso têm o intuito 
de promover o diálogo constante e permanente com os associados, de modo 
que esses se expressem e possam interagir de diversas formas com a Associação. 
São canais virtuais, telefônicos ou presenciais em que os associados podem 
enviar sugestões de pautas para TV e Rádio, indicar insti tuições ou famílias que 
precisem de apoio e acolhimento, enviar notí cias de suas regiões, parti cipar de 
eventos e programas, testemunhar exemplos de fé, parti cipar das gravações de 
programas de TV e Rádio, além da oportunidade de contribuir com todos os 
setores da Associação por meio de suas opiniões. Diversas parti cipações dos 
associados se transformam em ideias e propostas de projetos que a Associação 
desenvolve, sempre em busca de atender as demandas da sociedade e que estão 
em consonância com a missão e valores já prati cados. É uma forma de procurar 
entender as necessidades das pessoas e convertê-las em ações que busquem 
soluções e apoiem o desenvolvimento humano e social da comunidade.
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PROMOVER CIDADANIA:
O TRABALHO DIÁRIO DA 
ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR 
É PRECISO

A Associação Evangelizar É Preciso está atenta às desigualdades sociais e aos refl exos delas na vida das pessoas e da comunidade. 
É sensível às demandas decorrentes da fome, da miséria, das doenças, da negligência e de todas as formas de violações dos direitos 
humanos que acometem a população, não somente àquela que frequenta o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das 
Santas Chagas, ou professa a fé católica. Busca, por meio de um trabalho organizado, arti culado e sistemati zado, também em rede, atender 
as situações que possam minimizar a violação de direitos e, para além, encontrar maneiras de promover as pessoas de maneira integral. 
Em alinhamento com o pensamento do Papa Francisco, “a Igreja não pode nem deve fi car à margem na luta pela justi ça” (FRANCISCO, 
2013, 183, apud ALVES, 2014, p. 18) e os profi ssionais e os voluntários da Associação Evangelizar É Preciso estão sempre em busca de 
mecanismos para melhorar a vida das pessoas de maneira concreta.
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Nessa perspectiva, a Associação Evangelizar É Preciso sustenta sua atuação visando 
a promoção e defesa dos direitos humanos de crianças, adolescentes, jovens, adultos 
e idosos, em especial daqueles que vivem ou estão em condições de vulnerabilidade. 
Organiza seus projetos e campanhas, de modo a beneficiar milhares de pessoas e 
apoiar diversas organizações da sociedade civil em Curitiba e na Região Metropolitana. 
Apoia sua missão nas orientações e nos princípios que orientam a Igreja Católica, 
mas que, por sua vez, também são princípios globais amplamente praticados pelas 
organizações da sociedade civil e organismos internacionais que estão voltados 
a promover, garantir e defender direitos humanos. O respeito aos princípios da 
dignidade humana e da justiça, o exercício da solidariedade, a atenção primordial aos 
mais pobres, a dedicação para construir uma sociedade mais igualitária e sustentável 
orientam cada um dos projetos e parcerias desenvolvidos pela Associação Evangelizar 
É Preciso. Ancora ainda seus trabalhos e seu planejamento de maneira a contribuir 
com o progresso dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial os 
ODS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 e 17.

Ao ofertar, por exemplo, a partir de voluntários especializados na área da saúde 
mental e do direito, atendimentos individuais com escuta e orientação gratuita para 
pessoas que necessitam de serviços nessas áreas, a Associação Evangelizar É Preciso 
recorre à sua capacidade de congregar atores para contribuir com a construção de 
suporte eficiente para o cuidado com os desafios dessas pessoas.

A informação e a orientação qualificada para uma família sobre como acessar seus 
direitos, por exemplo, tem a capacidade de transformar realidades. A falta de acesso 
à justiça e às defensorias públicas é um elemento que contribui sobremaneira para a 
manutenção das desigualdades sociais. O apoio especializado em saúde mental para a 
população é uma das formas encontradas pela Associação Evangelizar É Preciso para 
suprir uma demanda importante e crescente e que, infelizmente, o sistema de saúde 
pública não consegue atender a todos, apesar da prerrogativa prevista na Constituição 
Federal. A falta de acesso aos serviços de saúde é um dos fatores que agrava ainda 
mais as condições de vida dos mais empobrecidos.

Infográfico Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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Ao promover a arrecadação de alimentos por meio da doação de itens para compor uma cesta 
básica ou da doação financeira, a Associação Evangelizar É Preciso atende milhares de pessoas que 
buscam apoio diretamente na Igreja ou no Santuário e consegue, desta maneira, prover condições 
mínimas de sobrevivência e suporte. 

Ao mesmo tempo, atenta ao seu papel na sociedade e buscando cada vez mais ampliar o alcance 
de sua atuação, a Associação Evangelizar É Preciso organiza e articula instituições sociais de Curitiba 
e Região Metropolitana que realizam atendimentos para crianças, adolescentes, idosos, pessoas com 
deficiência, promovendo, mensalmente, o apoio com a doação de alimentos. O desafio é contribuir 
para garantir a segurança alimentar dos atendidos por essas organizações. O trabalho se realiza em 
rede, a partir de parcerias, na busca pela cooperação e pelo fortalecimento da sociedade, de modo 
a garantir o direito à vida e à saúde, por meio da alimentação de qualidade. Ao longo do período das 
parcerias, em média dois anos, as organizações sociais também participam de atividades orientativas 
e formativas em grupos, organizadas pela Associação Evangelizar É Preciso para aprimorar e 
fortalecer o trabalho individual. De tal forma, demonstra de maneira concreta a sua preocupação 
com as demais instituições da sociedade civil e se coloca como agente capaz de apoiar e edificar os 
trabalhos desenvolvidos por elas.
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Em consonância com sua missão de evangelizar pelos meios de 
comunicação, a Associação Evangelizar É Preciso apoia - por meio da 
Rádio Clube, da TV e Rádio Evangelizar com alcance diário de mais de 
100 milhões de ouvintes e telespectadores - a divulgação dos direitos 
previstos na Constituição Federal e que poucos usufruem, muitas vezes, 
por falta de conhecimento e informação.

Quando se estrutura programas educativos e informativos que levam 
à população informações de qualidade sobre, por exemplo, os direitos da 
pessoa idosa na sociedade, tanto nos aspectos de previdência, assistência 
social, saúde ou cultura, a Associação Evangelizar É Preciso exerce seu 
papel de anunciar os direitos e promover cidadania. Com a produção 
e veiculação de programas dessa natureza, consegue mostrar que os 
direitos existem, devem ser respeitados e que a coletividade necessita 
estar atenta e vigilante para que não ocorram violações de tais natureza. 
Temas como a maternidade no cárcere, invisibilidade das mulheres que 
vivem no campo, a luta dos quilombolas por justiça, dentre outros, trazem 
à tona um conteúdo educacional e informativo, que consegue ampliar 
a compreensão da sociedade sobre os direitos dessas populações e os 
desafios enfrentados por elas.
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Dessa forma, dar visibilidade para assuntos que dizem respeito ao coti diano e que podem promover a construção de uma sociedade 
mais bem informada é fundamental, pois suscita a refl exão e o debate, promovendo a busca de soluções para tantos desafi os e contribui 
diretamente para o exercício da cidadania.  

As mobilizações educati vas realizadas por meio das campanhas que acontecem ao longo do ano nas áreas da saúde da mulher, direito à 
educação e acesso à leitura, ações de Páscoa e Natal, direito do idoso, atenção e cuidados ao meio ambiente, incenti vo e propagação de 
uma cultura de paz, dentre outras, tem seu potencial de alcance e de impacto ampliado pela cobertura dos canais de rádio e TV manti dos 
pela Associação, além das repeti doras em várias regiões do Brasil. As mensagens de solidariedade e de promoção do direito à vida de 
mulheres, crianças, idosos, da educação, da importância da preservação do meio ambiente, da urgência de uma cultura de paz na sociedade 
se propagam, são traduzidas e atuam na melhoria da vida de milhares de pessoas.

O anúncio dos direitos a parti r dos meios de comunicação, difundindo informação e conhecimento de qualidade e a execução de projetos, 
campanhas e parcerias são a base do compromisso da Associação Evangelizar É Preciso e de suas manti das, para contribuir com a construção 
de uma sociedade mais inclusiva, justa e colaborati va. 

A Associação Evangelizar É Preciso quer fortalecer e aprimorar o seu compromisso em promover os direitos à vida, à saúde, à cultura, 
à segurança alimentar, à assistência social, por meio da arti culação de novas parcerias, do aprimoramento das parcerias já existentes, da 
ampliação e inovação dos projetos já realizados, da produção de programas de rádio e de televisão com conteúdos relevantes e formati vos. 
Dessa forma, quer contribuir para que cada vez mais crianças, adolescentes, adultos e idosos, em suas diversas especifi cidades e necessidades, 
tenham seus direitos promovidos e garanti dos. 

Ao anunciar os direitos a parti r de todas as suas estruturas, a Associação Evangelizar É Preciso realiza uma ação transformadora e 
construti va, posicionando-se como um sinal de esperança e uma atuação que busca a defesa e a promoção dos direitos, na perspecti va de 
um olhar integral para cada ser humano. 

Apresentamos, a seguir, as principais informações e os detalhes dos projetos, das parcerias e das campanhas realizadas pela Associação 
Evangelizar É Preciso, a parti r do trabalho integrado de suas manti das.
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NOSSOS PROJETOS



SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS
VOLUNTÁRIOS
DE ASSISTÊNCIA 
À COMUNIDADE 

Estudo realizado em 2019 pela OMS (Organização Mundial da Saúde), revela que o Brasil é o país com os maiores índices de quadros de ansiedade 
no mundo, cerca de 9,3% da população (19,4 milhões de pessoas) sofrem desse transtorno, e 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão (12 milhões de 
pessoas). Ainda segundo a OMS, os suicídios no Brasil acontecem a cada 45 segundos, e geralmente, estão associados às doenças mentais. 

Moti vados por atender essa necessidade da comunidade, a Associação Evangelizar É Preciso disponibiliza os serviços de Psicologia, por meio de 
profi ssionais voluntários qualifi cados, que trabalham na prevenção e no tratamento das doenças mentais. As sessões de Psicoterapia são realizadas 
semanalmente por tempo indeterminado, conforme a avaliação do profi ssional e a necessidade de cada paciente.

Os casos de transformação baseados nos tratamentos psicológicos são muitos, mas alguns pacientes gostam de registrar a mudança que ti veram em 
suas vidas a parti r da Psicoterapia, como é o caso de Regina*, de 37 anos, que começou o tratamento em 2019 com psicólogo voluntário na Associação 
Evangelizar É Preciso conforme relata:

*Nome alterado para preservar identi dade.

“
”

Quando comecei o tratamento, eu estava passando por uma situação muito delicada na minha vida... estava com grau avançado de 
depressão e síndrome do pânico. Não saía mais de casa sozinha e tarefas simples do dia a dia como tomar banho e cuidar da casa eu não 
conseguia fazer sem a ajuda dos familiares. Hoje eu percebo claramente uma mudança no meu comportamento. Depois do tratamento eu 
consigo ir ao mercado, posso fi car sozinha em casa, faço até caminhadas no meu bairro; consigo até frequentar as missas, algo que sempre 
me fez muito bem. Sei que ainda tenho um longo caminho a seguir, mas consigo comemorar todas as pequenas vitórias. 
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Os depoimentos dos voluntários que prestam esses serviços também evidenciam 
a transformação pelas trocas de experiências e conhecimentos relacionados aos 
senti mentos de empati a e solidariedade, conforme relata o Psicólogo Voluntário 
Tarcísio José Cunha que é voluntário na Associação desde 2015:

A nutrição também está diretamente relacionada à saúde e qualidade de vida, e 
integra uma poderosa ferramenta na prevenção, controle e combate às doenças.

Segundo pesquisa do IBGE (Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca), 
em 2019 no Brasil, um em cada quatro pessoas acima dos 18 anos de idade 
estava obesa (41 milhões de pessoas), e 60,3% da população acima dos 18 anos 
(96 milhões de pessoas) estava acima do peso. As enfermidades mais comuns, 
relacionadas à alimentação são: gastrite, diabetes, obesidade, colesterol elevado 
e hipertensão.

Considerando essa problemáti ca, outro serviço voluntário oferecido pela 
Associação Evangelizar É Preciso é o nutricional. É um acompanhamento técnico 
que trabalha de forma complementar aos tratamentos medicamentosos e outras 
intervenções médicas, visando o restabelecimento da saúde. Os atendimentos 
nutricionais são realizados pontualmente, podendo ser estendidos conforme a 
necessidade de cada paciente.

“

”

Ser voluntário na Associação Evangelizar É Preciso é se doar por inteiro, 
contribuindo para que as pessoas superem suas difi culdades, pois o tempo 
é curto e as necessidades são muitas. Às vezes penso que a tarefa pode 
parecer pequena, mas cada pessoa que consigo ajudar, ou remover a 
ideia de um possível suicídio, faz diferença não só para ela, mas para seus 
familiares e a sociedade em geral. O grande desafi o é fazer a diferença, 
mudar uma vida, transformar a realidade de quem sofre. Ao meu ver, é o 
que me motiva a ser voluntário.



O trabalho nutricional é muito importante para quem recebe essas orientações, mas 
para o profi ssional voluntário, os benefí cios são recíprocos, porém disti ntos, conforme 
relata a nutricionista Alyonne Dalsant, que atua na Associação desde 2019:

Outro atendimento oferecido à comunidade é a assistência jurídica, que também 
se faz necessária para que tenham acesso aos direitos e às informações perti nentes 
ao exercício da cidadania. Essas orientações são realizadas pelo profi ssional de direito 
voluntário que engloba às áreas civil, penal, de família, do trabalho e Previdência 
Social. São orientações jurídicas realizadas conforme a procura por esse serviço e são 
disponibilizadas semanalmente, atendendo a necessidade de cada caso e o andamento 
do processo, de acordo com a análise do advogado voluntário.  

São iniciati vas que visam melhorar a vida das pessoas de baixa renda e em situação 
de vulnerabilidade social e risco, que declarem não terem condições de arcar com os 
custos dos tratamentos de saúde e/ou as orientações jurídicas.

Os serviços de promoção à saúde e bem-estar, como também os serviços jurídicos, 
são realizados a parti r de triagem e ofertados de forma gratuita, conti nuada, permanente 
e planejada e acontecem na Sede da Associação Evangelizar É Preciso, em Curiti ba. Em 
2019, prestamos 1.114 atendimentos psicológicos, 12 atendimentos nutricionais e 42 
atendimentos jurídicos. Além disso, esses serviços são formulados e desenvolvidos em 
harmonia com o Serviço Social para a garanti a da integralidade do acesso aos direitos, 
favorecendo uma intervenção mais asserti va.

“
”

Ao longo do ano atendi pessoas que buscavam orientação nutricional para a 
melhora da saúde, e pude contribuir por meio do meu conhecimento, para que 
trilhassem o melhor caminho, dentro das possibilidades de cada um. Porém, 
atender uma pessoa na minha área, vai muito além de “ensinar a se alimentar 
melhor”, pois nas consultas ouvia muitas histórias de vida, onde eu também 
aprendia com cada paciente.
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Os profi ssionais de Psicologia são selecionados por meio da divulgação no site do Conselho Regional de Psicologia (CRP). As demais vagas 
são divulgadas nas mídias sociais, como também advém de cadastros de voluntários que buscam a Associação, se disponibilizando a realizar 
essas ati vidades  voluntariamente. Após esse recrutamento, é feita uma seleção com os profi ssionais que se enquadram nos perfi s desejados, 
e posteriormente, são realizadas entrevistas para apresentação do projeto de atendimento à comunidade. Todos os profi ssionais precisam ser 
graduados, com os registros ati vos nos Conselhos e Ordem dos Advogados do Brasil, além da disponibilidade de horários para os atendimentos 
semanais. Na sequência, esse processo é formalizado por tempo indeterminado, através por meio de Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário. 

Os serviços da área da saúde são ofertados na perspecti va do acesso aos direitos, pela promoção da saúde e bem-estar, conforme orientam 
os Objeti vos de Desenvolvimento Sustentável. Os atendimentos jurídicos são inclusivos à Lei Orgânica da Assistência Social, para que usuários 
possam exercer sua cidadania de forma plena e sati sfatória.



Acompanhando as demandas das expressões das questões sociais, a 
Associação Evangelizar É Preciso presta, por meio de profi ssional contratado 
de Serviço Social, diversos serviços à comunidade, no que tange o acesso 
aos direitos e a à promoção da dignidade humana. Esses atendimentos 
acontecem por meio presencial, telefônico e e-mail, a parti r  de orientações 
perti nentes, com relação à violência domésti ca, o abuso sexual infanti l, 
maus maus-tratos aos idosos, violência contra a mulher, dependência 
química e ampla divulgação dos benefí cios sociais, serviços, programas e 
projetos socioassistenciais, como a inscrição ao CadÚnico, Benefí cios de 
Prestação Conti nuada - BPC, Bolsa Família, entre outros. 

São realizados também, os encaminhamentos ao CRAS (Centro de 
Referência da Assistência Social), para concessão de benefí cios de 
vale vale-transporte aos atendidos pelo nosso serviço voluntário de 
psicologia; encaminhamentos de vagas para tratamentos terapêuti cos 
de uso de substâncias psicoati vas em comunidade terapêuti ca parceira; 
encaminhamentos de migrantes ao Cáritas, organização Católica parceira 
que atende pessoas de outras nacionalidades em situação migratória; 
encaminhamentos à FAS (Fundação de Ação Social), para a abordagem e 
acolhimento de pessoas em situação de rua, e encaminhamentos às pessoas 
idosas aos lares parceiros.

ATENDIMENTO DO
SERVIÇO SOCIAL
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CadÚnico
(CADASTRO ÚNICO PARA

PROGRAMAS SOCIAIS)

1. BOLSA FAMÍLIA

2. TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA

3. ISENÇÃO DE TAXA DE CONCURSO PÚBLICO FEDERAL

4. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REDUZIDA

5. CARTEIRA DO IDOSO PARA VIAGEM INTERESTADUAL

6. PROGRAMA EMERGENCIAL DE APOIO AO DESEMPREGADO

7. BENEFÍCIOS ESTADUAIS (VIVA-LEITE, AÇÃO-JOVEM, RENDA-CIDADÃ)

Esses atendimentos são fundamentados na garanti a de igualdade de direitos e acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, conforme as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social. Dessa forma, anualmente prestamos 6.528 atendimentos à 
comunidade de Curiti ba e Região Metropolitana de forma gratuita, conti nuada, permanente e planejada. Alinhados ao Código de Éti ca do 
Profi ssional de Serviço Social, as visitas domiciliares e insti tucionais, as escutas qualifi cadas e outros acolhimentos, sendo instrumentos 
técnicos-metodológicos, são realizados com o intuito de conhecer as necessidades do usuário ou a insti tuição a ser benefi ciada, facilitando 
a aproximação desse profi ssional, proporcionando o processo de coleta de dados mais efi caz. Essas intervenções e estudos sociais 
são realizados quando se faz necessário o apoio ao usuário e a adesão à proponente parceria social, favorecendo o diálogo e o amplo 
conhecimento das realidades sociais apresentadas.



CAMPANHA DE
ARRECADAÇÃO
DE ALIMENTOS  

O IBGE aponta que em 2019, 13,8 milhões de pessoas, correspondente a 6,7% de 
toda a população brasileira, se encontravam em situação de extrema pobreza, ou seja, 
viviam com menos de R$ 151,00 por mês. 

Índices como estes confirmam a necessidade de atuação das instituições frente aos 
problemas sociais. A campanha permanente de arrecadação de alimentos, promovida 
pela Associação Evangelizar É Preciso diante do compromisso e responsabilidade que 
a organização tem com a sociedade, é uma das estratégias para viabilizar e fomentar a 
segurança alimentar das pessoas em situação de vulnerabilidade social e risco. 

Materiais de higiene pessoal e limpeza também são arrecadados e doados, buscando 
atender as necessidades básicas dessa população. 

 Por meio do apoio de rede solidária em que se comprometem associados, empresas 
e outros apoiadores, arrecadamos e doamos 16.659 quilos de alimentos e 1.599 itens 
de higiene pessoal e limpeza, distribuídos a partir da parceria com outras instituições 
sociais do terceiro setor e lares de idosos, que promovem o atendimento e o suporte às 
comunidades das regiões periféricas de Curitiba e Região Metropolitana. A campanha é 
planejada e recorrente e vai ao encontro dos propósitos da Lei Orgânica da Assistência 
Social, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 
desenvolvendo ações de enfrentamento da pobreza.
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PARCERIA COM
INSTITUIÇÕES
DO TERCEIRO
SETOR

A relevância do terceiro setor está relacionada ao impacto que estas organizações geram na sociedade e na sua capacidade de garanti a dos direitos 
dos cidadãos. Atuam em diversos segmentos que buscam pelo desenvolvimento e transformação social, seja por meio da assistência social, saúde, 
educação, cultura e meio ambiente. Essas organizações trazem propostas de enfrentamento aos diversos problemas sociais, buscando minimizar suas 
consequências. Além do atendimento às comunidades, essas insti tuições também geram empregos e esti mulam o voluntariado.

Segundo o IBGE, um estudo realizado em 2016 registra que 237 mil fundações privadas e associações sem fi ns lucrati vos estavam em ati vidade 
no Brasil. A pesquisa ainda ressalta que a maioria dessas insti tuições eram religiosas, cerca de 35,1% do total.

Sabendo do potencial transformador dessas organizações, a Associação Evangelizar É Preciso desenvolve ações que promovem a cidadania e 
dignidade humana, por meio da parceria com outras organizações. Unindo diferentes competências e especialidades, esse movimento visa abranger 
os atendimentos sociais, ati ngindo um número cada vez maior de pessoas e atuando de forma mais efi ciente e efi caz.
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Essas parcerias acontecem de forma gratuita, conti nuada, permanente e 
planejada, por meio de repasses de insumos e materiais para a manutenção 
do espaço e contribuição com as ati vidades socioeducati vas. Além disso, 
pelos meios de comunicação da Associação Evangelizar É Preciso, como 
Rádio, Televisão e mídias digitais, promovemos a visibilidade dessas 
organizações e de suas ati vidades, o que aumenta suas oportunidades na 
adesão de apoiadores e voluntários, como também na obtenção de recursos.

Essas parcerias nos possibilitam atender diferentes públicos, considerando 
principalmente suas necessidades e especifi cidades, como os atendimentos 
aos idosos, as pessoas com defi ciências, migrantes, crianças e adolescentes, 
pessoas em situação de rua, dependentes químicos e famílias em situação 
de vulnerabilidade social e risco.

Campanhas, ações e eventos são promovidos pela Associação Evangelizar 
É Preciso e realizados in loco, com a parceria dessas organizações, o que 
permite sinergia e compreensão da realidade social.

Alguns critérios são considerados para habilitação dessas parcerias, como: 
a exigência de documentos compatí veis com o segmento de atuação e que 
comprovem a qualifi cação técnica e a capacidade de atendimento. Dessa 
forma, atendemos mensalmente 16 insti tuições sociais do terceiro setor, 
localizados em Curiti ba e Região Metropolitana.



AÇÕES FORMATIVAS – PALESTRA DE MARKETING
DE CONTEÚDO DE REDES SOCIAIS PARA O
TERCEIRO SETOR

A parti r da parceria com outras insti tuições sociais do terceiro setor, tem-se a oportunidade de conhecer tanto as potencialidades como as fragilidades 
dessas organizações. Procurando apoiá-las de forma ampliada, a Associação Evangelizar É Preciso tem como planejamento promover ciclos de palestras 
formati vas direcionadas a esse público, fortalecendo a capacidade dessas insti tuições para a atuação no enfrentamento aos problemas sociais. 

Como ponto de parti da, a Associação Evangelizar É Preciso promoveu, em parceria com o Insti tuto Tibagi e a Agência de Marketi ng Virtualiti , a palestra 
“Marketi ng de conteúdo de redes sociais para o terceiro setor ”. No encontro, foi possível apresentar para as organizações parti cipantes, informações 
e conhecimentos sobre a construção de ferramentas de comunicação que as impulsionem, de maneira a favorecer o processo de divulgação da 
marca e serviços, a prospecção de voluntários, de parcerias, de apoiadores, a possibilidade de geração de recursos, como também a demonstração da 
transparência da insti tuição, algo fundamental nesse segmento. 

Em julho de 2019, a palestra foi realizada de forma gratuita no Anfi teatro do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas 
Chagas, e contou com a parti cipação de 70 pessoas, representantes de insti tuições sociais do terceiro setor, pessoas fí sicas e colaboradores da 
Associação Evangelizar É Preciso. 

Diante dos diversos desafi os que essas organizações enfrentam para levar adiante suas missões, os gestores precisam pensar em alternati vas que 
oti mizem a atuação. Entre essas táti cas, o marketi ng explora o potencial dessas organizações e criam conteúdos que geram resultados. O marketi ng 
digital trata-se de um conjunto de estratégias focadas no meio on-line, englobando tecnologias que fortalecem a enti dade, atraindo outros interessados 
no mesmo propósito.  

A proposta é oportunizar momentos de aprendizado focados nas especifi cidades do terceiro setor, como nas áreas de administração, fi nanças, 
comunicação e outros conhecimentos perti nentes ao processo de gestão das insti tuições sem fi ns lucrati vos. Busca-se o fortalecimento conti nuado 
das organizações sociais para que, cada vez mais, os resultados alcançados benefi ciem um número maior de pessoas e contribua para a construção 
de um cenário social mais justo.
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AÇÕES DIRECIONADAS
ÀS CRIANÇAS



PROJETO
ABRACEI

O Projeto ABRACEI é uma parceria que começou em 2012 entre a Associação 
Evangelizar É Preciso e a Pastoral da Criança, que consiste em apoiar o atendimento 
de 10 mil crianças a parti r de atuação das equipes da Pastoral da Criança. Há nove 
anos, a Associação repassa um valor fi nanceiro anual correspondente a esse número 
de atendimentos e os recursos são aplicados nos projetos sociais desenvolvidos 
pela Pastoral e que atendem essas crianças, bem como na implantação de novas 
ati vidades. Com o total repassado, a Pastoral da Criança atende 10 mil crianças 
durante um mês.

Por ocasião da celebração do Natal, o valor é repassado pela gestão da Associação 
Evangelizar É Preciso à presidência da Pastoral em um encontro entre as gestões e 
que marca esse importante momento do compromisso das duas organizações com 
a garanti a dos direitos de crianças e adolescentes. 

Ainda com divulgação realizada pela estrutura de comunicação social da 
Associação Evangelizar É Preciso, os projetos e as ati vidades da Pastoral da Criança 
ganham cada vez mais expressão nacional, o que gera mais apoios e fortalecimento, 
inclusive do voluntariado para os trabalhos.

A Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil), atua desde 1983 em âmbito nacional, desenvolvendo um 
amplo trabalho de orientação e acolhimento às famílias em ações básicas de saúde, 
educação, nutrição e cidadania, com o objeti vo de desenvolvimento integral das 
crianças, famílias e comunidades, sem disti nção de raça, cor, profi ssão, nacionalidade, 
sexo, credo religioso ou políti co.
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PROGRAMA DE TV “VIVA
A VIDA” – PASTORAL
DA CRIANÇA 

Inspirada pelo Programa de Rádio “Viva a Vida”, produzido pela Pastoral da Criança, a TV Evangelizar 
produz um programa de TV com a mesma perspectiva informativa. O objetivo é compartilhar com as 
famílias o conhecimento da Pastoral da Criança, a partir de orientações de saúde, nutrição, educação 
e cidadania, com especial enfoque nos períodos da gestação e primeira infância.

A ideia é ampliar o alcance do conhecimento, a partir de um programa televisivo apresentado 
mensalmente. Divulgar também, as ações e campanhas da Pastoral da Criança, incluindo exemplos de 
histórias e resultados. Apresentar informações atualizadas sobre os temas abordados pela entidade, 
dando espaço para as crianças se expressarem. A veiculação contribui ainda para incentivar mais 
pessoas a se tornarem voluntárias e apoiadoras da causa.

O primeiro programa de TV foi transmitido em 2016 pela TV Evangelizar, em comemoração aos 
33 anos da Pastoral, apresentando um histórico do projeto por meio do testemunho de vida da 
fundadora, a médica Dra. Zilda Arns.

As ações, de cunho educacional, vão ao encontro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
que incentivam as boas práticas e contemplam questões relacionadas à erradicação da pobreza, 
fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e 
saneamento, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção 
sustentáveis, paz e justiça e instituições eficazes.

Dessa forma, a parceria entre a Associação Evangelizar É Preciso e a Pastoral da Criança potencializa 
as oportunidades de desenvolvimento para uma sociedade mais justa e igualitária, valorizando a vida 
em todas as suas fases.
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CAMPANHA
PÁSCOA DA VIDA

Resgatar o verdadeiro sentido da Páscoa e possibilitar 
um momento de reflexão, em que a Ressurreição de 
Cristo nos apresenta o gesto concreto de solidariedade 
e empatia. Essas são as motivações para a “Campanha 
Páscoa da Vida”, que é promovida anualmente pela 
Associação Evangelizar É Preciso.

Com o objetivo de arrecadar doces e chocolates que, 
posteriormente, são doados às crianças em situação de 
vulnerabilidade social, atendidas pelas instituições sociais 
situadas em Curitiba e Região Metropolitana. Desse modo, 
arrecadamos e doamos 492 quilos de doces e chocolates, 
contemplando 2.325 crianças. A Campanha de Páscoa 
leva alegria e adoça a vida de quem mais precisa.
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DIA MUNDIAL
DO MEIO AMBIENTE

Insti tuído pela ONU (Organização das Nações Unidas), o Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado em junho desde 1972, com o objeti vo de 
provocar uma refl exão em todas as esferas da sociedade, sobre os problemas ambientais e a importância da preservação dos recursos naturais.

Questões como a poluição do ar, a exti nção de espécies, a degradação do solo e o desmatamento precisam ser abordadas e debati das, 
buscando soluções para a garanti a da sobrevivência das futuras gerações, considerando toda a biodiversidade.

Em sintonia com esse desafi o, a Associação Evangelizar É Preciso promoveu ofi cina de planti o e compostagem, atendendo a 70 crianças 
e adolescentes de 6 a 14 anos que são assisti dos pelas insti tuições sociais parceiras de Curiti ba. Cada criança recebeu também um livro de 
literatura infanti l sobre os temas ambientais. Incenti vando esse público no processo de responsabilidade quanto às interferências no meio 
em que vivemos, promovemos uma proposta educati va e cultural alinhada aos Objeti vos de Desenvolvimento Sustentáveis, como: cidades e 
comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água e vida terrestre.

Esse trabalho desenvolvido com as crianças e adolescentes possibilita à Associação Evangelizar É Preciso uti lizar ferramentas lúdicas e 
formati vas para ampliar o repertório educati vo desse público e ainda sensibilizar para que o assunto esteja cada vez mais presente nos debates 
das gerações atuais.
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DIA DAS CRIANÇAS E
DIA NACIONAL DA LEITURA

Celebrado em 12 de outubro, junto ao Dia das Crianças, o Dia Nacional da Leitura foi 
instituído pela Presidência da República em 2009 no Brasil, após uma grande mobilização 
da sociedade civil. Diversas organizações atuantes na causa uniram-se para chamar a 
atenção da importância da oferta da leitura na primeira infância. Trata-se de um marco 
para a promoção da cultura da leitura no País.

Pensando em uma articulação de duas datas tão importantes no calendário nacional 
e nos múltiplos benefícios da prática da leitura entre as crianças, como a melhora na 
escrita, o desenvolvimento de vocabulário, a estimulação da criatividade e imaginação 
e a aquisição de cultura, a Associação Evangelizar É Preciso unificou as ações que 
promovem não só o entretenimento, mas como também o incentivo da prática da 
leitura entre as crianças.

Com a arrecadação de livros de literatura infantil, doces e jogos educativos, foi possível 
contemplar 1.158 crianças de 6 a 12 anos assistidos por instituições sociais de Curitiba 
e também, as crianças familiares dos detentos do Complexo Penitenciário de Piraquara, 
por meio da parceria com o DEPEN (Departamento Penitenciário do Estado do Paraná).

Nos momentos de entrega dos livros, com o apoio de voluntários, outras atividades 
foram desenvolvidas como pintura facial, contação de histórias e teatro de bonecos, 
trazendo uma proposta mais atrativa e instigante à prática da leitura para esse público.

Ações articuladas e planejadas como essas contribuem com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, que prevê a educação de qualidade e as oportunidades 
do processo de aprendizagem ao longo da vida.
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Comemorado desde 2002, o Dia da Saúde Bucal foi insti tuído com a fi nalidade de alertar as pessoas sobre a importância da higiene bucal adequada, 
evitando as doenças relacionadas à boca. Entre essas doenças, as mais comuns da cavidade oral são a cárie e o câncer de boca. O Ministério da Saúde 
esti ma que 88% da população tem cárie, que também está associada à falta de higiene bucal.

No intuito de fomentar a práti ca da higiene bucal adequada, a Associação Evangelizar É Preciso promoveu, com o apoio de odontopediatra voluntária, 
palestra interati va para 109 crianças de 6 a 12 anos atendidas pelas insti tuições sociais em Curiti ba. As crianças também receberam kits de higiene bucal 
para pôr em práti ca todo aprendizado. Destaca-se aqui também o processo educati vo que é viabilizado a parti r da orientação adequada para a faixa 
etária e a possibilidade de que essas crianças e adolescentes terão de fazer uso desse conhecimento em suas vidas, para ainda levar essas informações 
para familiares e amigos.

Contemplando as questões de saúde, essas ações promovem e incenti vam as boas práti cas e a promoção do bem-estar de todos, prevenindo doenças 
e adquirindo hábitos mais saudáveis, conforme sugere o Objeti vo de Desenvolvimento Sustentável 3.

DIA NACIONAL
DA SAÚDE BUCAL
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CAMPANHA DO
MATERIAL ESCOLAR

Estudo realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), traz uma análise 
do cenário educacional brasileiro em 2019, onde 1,1 milhão de crianças e adolescentes 
em idade escolar obrigatória, estavam longe das escolas no Brasil. A maioria destes eram 
crianças entre 4 e 5 anos, correspondente à 384 mil crianças, e adolescentes de 15 a 17 
anos, em um total de 629 mil jovens.

Ainda de acordo com o estudo, os moti vos para essa situação são vários, mas destacam-se 
a falta de vagas para os mais novos, o desinteresse pela escola, a gravidez na adolescência, 
o trabalho precoce, e ainda a exclusão por moti vos de saúde, o que é o caso das crianças e 
adolescentes com defi ciência.

Dados como estes, confi rmam a necessidade de ações mais incisivas no estí mulo à 
educação. Logo, a Associação Evangelizar É Preciso realiza a “Campanha do Material 
Escolar”, em que a proposta é arrecadar materiais didáti cos que são entregues às crianças 
e adolescentes de 6 a 14 anos, de famílias que nos procurem e relatem não ter condições 
de adquirir esses itens.

O objeti vo maior é contribuir materialmente e impedir que a falta de material escolar 
impeça a frequência escolar dos estudantes.

Com o apoio de pessoas comprometi das com a educação, arrecadamos e doamos 
aproximadamente 100 itens no primeiro ano da Campanha, atendendo crianças que residem 
em Curiti ba, que a parti r de então têm uma moti vação a mais no processo educacional.

Ao encontro dos Objeti vos de Desenvolvimento Sustentável, essas ações geram 
oportunidades de aprendizagem, o que sugere o desenvolvimento de qualidade na pré-
escola e ensino fundamental.

29



CAMPANHA
NATAL DE VERDADE

Promover momentos de confraternização, fomentando a solidariedade 
de pessoas que queiram proporcionar às crianças e idosos em situação de 
vulnerabilidade social um Natal mais alegre e cheio de esperança. Moti vados por 
esses senti mentos, a Associação Evangelizar É Preciso promove, anualmente, a 
“Campanha Natal de Verdade”, que prevê a arrecadação de brinquedos, doces, 
meias e produtos de higiene pessoal contemplando esse público.

Por meio da simbologia de bolas de árvores de Natal, as pessoas têm a 
possibilidade de escolher o público a ser benefi ciado, reti rando bolinhas de 
papel na Sede da Associação ou no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e 
de Jesus das Santas Chagas, e posteriormente entregando seu presente nos 
mesmos locais, que em seguida são distribuídos às crianças ou aos idosos.

Levando, juntamente com o presente, alegria e carinho que a data requer, 
contemplamos 4.094 crianças e presenteamos também, 359 idosos.

Em uma época que inspira o amor e cuidado com o próximo, muitas pessoas 
se mantêm engajadas em parti lhar com outras esses senti mentos tão nobres. 
Colaboradores, associados, apoiadores e empresas parti cipam desse movimento, 
contribuindo não só com o presente, mas com a divulgação da Campanha, 
inspirando e moti vando outros a também se envolverem.
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AÇÕES DIRECIONADAS
AOS IDOSOS



Segundo os Objeti vos do Desenvolvimento Sustentável, o desenvolvimento das sociedades só é inclusivo quando abrange todas as idades, reduzindo 
as desigualdades no acesso às oportunidades e a capacidade de promover a inclusão social, econômica e políti ca de todos, sem disti nção de sexo, 
defi ciência, raça, etnia, origem e religião.

Segundo o IBGE, a população idosa no Brasil em 2019, era superior em 6 milhões ao número de crianças com até 9 anos de idade, chegando a 32,9 
milhões de idosos acima de 60 anos no País.

Considerando a expectati va de vida, a projeção para o ano de 2030, é que esse público supere em quanti dade o número de crianças e adolescentes 
de zero a quatorze anos. Números que impactam, principalmente, nas áreas da saúde e assistência.

A família, a sociedade e o Estado, têm o dever de amparar a pessoa idosa, atendendo aos critérios mínimos para as necessidades desse público e 
precisam estar preparados para encontrar maneiras de promover, garanti r e defender os direitos dessa população. A importância de serviços públicos 
de qualidade, programas e projetos desenvolvidos por organizações da sociedade civil que possam buscar condições de melhoria da qualidade de vida 
dos idosos deve ser uma pauta constante de refl exão e debate na sociedade.

 A Associação Evangelizar É Preciso, preconiza a valorização e a dignidade da pessoa idosa, respeitando sua história e exaltando os princípios 
da família. Também compreende que esse processo de envelhecimento favorece o fortalecimento de vínculos e aprendizagens, por meio das trocas 
de experiências entre as gerações.

Considera ainda que é seu papel arti cular esforços de comunicação, disseminação de conhecimento e de produção de conteúdo de qualidade que 
possa servir como suporte ao debate, para que todas as esferas da sociedade compreendam os desafi os de se promover e garanti r os direitos dos 
idosos em sua integralidade. A elaboração de políti cas públicas passa também pela atenção que a sociedade demostra em relação a um tema ou um 
problema social. Dessa forma, a Associação Evangelizar É Preciso faz valer sua força comunicati va para fomentar esse debate.

Padre Reginaldo Manzotti  
htt ps://www.padrereginaldomanzotti  .org.br/padre-manzotti  -pede atencao-especial-com-os-idosos/

“
”

Precisamos resgatar e promover o valor e a dignidade das pessoas idosas. 
Precisamos ouvi-las. Deixar que se manifestem, que nos ensinem a sabedoria 
adquirida ao longo de seus anos já vividos. Precisamos de uma sociedade para todas 
as idades, com uma visão positiva do envelhecimento e que desperte o sentimento 
coletivo de gratidão, apreço e hospitalidade,  para que os idosos sejam inseridos 
nesta sociedade de forma ativa. Uma sociedade moderna que faça o idoso sentir-
se parte da sua comunidade. Que as suas experiências e as lutas travadas para 
garantir uma vida mais digna aos seus fi lhos sirvam de aprendizado e que esse 
aprendizado possa ser compartilhado, vivido em comunhão.
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PARCERIA
COM PASTORAL
DA PESSOA IDOSA

Fundada em 2004 pela médica pediatra e sanitarista, Dra. Zilda Arns, a Pastoral da 
Pessoa Idosa, organismo da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), atua na 
atenção, cuidado a acompanhamento ao idoso, por meio de visitas domiciliares realizadas 
periodicamente pelos líderes voluntários que atuam em todo o Brasil. Assim, são assisti das 
mais de 170 mil pessoas idosas, que são orientadas no âmbito da saúde e bem-estar, levando 
afeto, esperança e fortalecendo vínculos com esses que, muitas vezes, estão em situação de 
abandono, vulnerabilidade social e risco. Além disso, a Pastoral da Pessoa Idosa desenvolve 
ações que valorizam o idoso, promovendo a dignidade e o exercício da cidadania por meio do 
acesso aos seus direitos.

Enaltecendo todo o trabalho que a Pastoral da Pessoa Idosa vem desenvolvendo frente aos 
desafi os impostos ao idosos, a TV Evangelizar apoia e contribui com suas ações, por meio da 
produção e transmissão do Programa “Envelhecer de Bem com a Vida”. Programa que faz 
parte da grade da emissora desde 2016 e traz uma abordagem direcionada a este público, 
tratando de diversos assuntos como: saúde, educação, nutrição, cidadania, fé e espiritualidade. 
É a voz da Pastoral que alcança outras comunidades, favorecendo o acesso à informação, 
promovendo mais qualidade de vida e bem-estar a essas pessoas e valorizando o processo 
de envelhecimento, como forma de contribuição à sociedade, fomentando a autonomia e o 
protagonismo da pessoa idosa.
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CAMPANHA DO 
COBERTOR 2019

Celebrado em 13 de maio, o Dia da Fraternidade Brasileira foi criado em 1961, a partir da 
Campanha da Fraternidade da Igreja Católica. Essa data menciona a fraternidade como um valor 
que mantém a união e a paz na sociedade.

A partir dessa referência, a Associação Evangelizar É Preciso lança, anualmente, sua “Campanha 
do Cobertor”, pois com a chegada do inverno, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade 
passam por dificuldades em se aquecer. Muitos não têm roupas adequadas para enfrentar as 
baixas temperaturas; entre eles os idosos e as pessoas em situação de rua são os mais afetados, 
considerando sua fragilidade e vulnerabilidade.

Motivados por essa necessidade, e resgatando os sentimentos de empatia e solidariedade, a 
Associação Evangelizar É Preciso arrecada cobertores novos que são entregues à comunidade. 
Com esse gesto concreto de fraternidade buscamos levar um pouco de conforto, cuidado e atenção 
aos que mais necessitam. Dessa forma, arrecadamos e doamos 439 cobertores, 2.103 agasalhos, 
271 pares de meias e 114 toucas, atendendo 439 pessoas acolhidas nos lares de idosos de Curitiba 
e Região Metropolitana, e as pessoas em situação de rua assistidos pela Pastoral do Povo de Rua, 
vinculada à Arquidiocese de Curitiba.

Esse movimento vai ao encontro das diretrizes do Estatuto do Idoso, no sentido de priorizar pelo 
atendimento às necessidades básicas e prezar pela saúde e bem-estar das pessoas em situação 
de vulnerabilidade social e risco. A Lei Orgânica da Assistência Social preconiza que a assistência 
deve ser prestada a todos que dela necessitarem, sem discriminação de qualquer natureza e, por 
meio de ações como essas, buscamos atender a essa legislação. Por fim, essas ações fomentam a 
compaixão e a sensibilidade de pessoas que tenham condições e vontade de fazer o inverno de 
alguém muito melhor.
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FESTA JUNINA
As festas juninas, tradicionais festi vidades populares, são caracterizadas pela confraternização e alegria. Com o intuito de proporcionar um momento 

especial e diferenciado na roti na dos lares de idosos, a Associação Evangelizar É Preciso promoveu festas, em parceria com lares de idosos de Curiti ba. 
Contemplando 55 idosos, as festas contaram com apresentações artí sti cas de dupla sertaneja e muitos quitutes tradicionais da época.

Conforme as diretrizes do Estatuto da Pessoa Idosa, a sociedade também tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua parti cipação na 
comunidade e defendendo seu bem-estar. Logo, as ati vidades recreati vas favorecem a socialização dessas pessoas, o que contribui para a saúde fí sica 
e mental, pois é nas interações sociais que são identi fi cados senti mentos de reciprocidade, valorização, amizade e pertencimento.
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DIA DO IDOSO

A celebração pelo Dia Nacional do Idoso acontece desde 1991, por iniciati va da 
ONU, para reafi rmar a importância dos cuidados com a pessoa idosa e garanti a 
dos seus direitos. No Brasil, a data faz menção à criação do Estatuto do Idoso, 
promulgado em 2003. Os direitos previstos no Estatuto estão relacionados ao 
tratamento perante a sociedade, à saúde digna e qualidade de vida.

Reconhecendo a responsabilidade pelo idoso enquanto sociedade, a Associação 
Evangelizar É Preciso prioriza o direito e valorização da vida em todas as suas fases 
e pauta suas ações, também no processo de acolhimento e valorização dessas 
pessoas e de suas vivências.

Dessa forma, a Associação Evangelizar É Preciso insti tuiu no dia do idoso o “Dia 
do Cuidado”, em que ati vidades são desenvolvidas com foco no zelo à pessoa 
idosa, no senti do de proporcionar momentos de bem-estar e novas experiências.

Na busca pelo resgate da autoesti ma e bem-estar da pessoa idosa, foram 
ofertados serviços na área de estéti ca a 60 idosos acolhidos nos lares em Curiti ba. 
Com o apoio de voluntários, foram realizados cortes de cabelo, massagens e 
manicure. Proporcionando momentos de confraternização, também contamos 
com a apresentação artí sti ca de dupla sertaneja que cantou clássicos saudosistas 
do cancioneiro popular, o que trouxe mais alegria e novas vivências aos idosos. 
Ressaltamos que a parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa, o Dia do Idoso, a 
campanha do cobertor e a festa junina são projetos e ações que se pautam na 
perspecti va de colocar a pessoa idosa e os seus direitos no centro dos trabalhos da 
Associação e de suas mantenedoras. Isso ocorre, porque a Associação Evangelizar 
É Preciso compreende seu papel e sua responsabilidade como organização da 
sociedade civil, capaz de ser agente promotora e defensora dos direitos dos idosos.
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ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E 

OUTRAS COMORBIDADES



CUIDAR É PRECISO
De acordo com o últi mo Censo do IBGE, realizado em 2010, mais de 

45 milhões de brasileiros declararam ter algum ti po de defi ciência, o que 
correspondia a 24% de toda a população.

Muitos desafi os são impostos a essas pessoas diariamente e, visando 
minimizar essas difi culdades, a Associação Evangelizar É Preciso busca 
proporcionar mais mobilidade e qualidade de vida, fornecendo materiais 
hospitalares aos que necessitam desses itens e declarem não ter condições 
de aquisição.

As solicitações acontecem diretamente na Sede da Associação 
Evangelizar É Preciso, por meio telefônico ou do Programa de Rádio “A Hora 
do Associado”, que é transmiti do diariamente pela Rádio AM Evangelizar 
para moradores de Curiti ba e Região Metropolitana. Assim, arrecadamos 
e doamos 13.890 fraldas geriátricas, 28 cadeiras de rodas, 19 cadeiras de 
banho, 11 bengalas, 12 pares de muletas, 7 camas hospitalares, 11 colchões 
hospitalares, 5 andadores, 1 medidor de pressão arterial, 1 kit medidor de 
glicose, 6 inaladores, 1 termômetro, 257 materiais para curati vos, 1 corretor 
postural, 3 adaptadores de vaso sanitário, 1 aspirador de traqueostomia, 1 
oxímetro, 1 cinta pós-cirúrgica, 1 suporte para soro e 2 botas ortopédicas. 
Esses itens são arrecadados também por meio das divulgações feitas por 
nossos veículos de comunicação da Associação Evangelizar É Preciso e são 
ofertadas espontaneamente por ouvintes e telespectadores. Dessa forma, 
foi possível apoiar 346 pessoas com diferentes necessidades.

Em consonância aos propósitos da Lei Orgânica da Assistência Social, 
essas arti culações garantem o atendimento às necessidades básicas e, em 
relação ao Objeti vo de Desenvolvimento Sustentável, contribuem para uma 
vida mais saudável, promovendo a mobilidade de pessoas de todas as idades.
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CAMPANHA
LACRE AMIGO

A Concessionária Arteris é uma Companhia do setor de concessões de rodovias do 
Brasil e administra rodovias localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

O Projeto Lacre Amigo é desenvolvido pela Concessionária Arteris, que tem parceria 
com outras organizações, como escolas, empresas privadas, insti tuições e comércios, e 
consiste na troca de lacres de alumínio por cadeiras de rodas. A cada 90 quilos de lacres é 
possível fazer a troca por uma cadeira.

 A Associação Evangelizar É Preciso, comprometi da tanto com a causa da pessoa 
com defi ciência como com o cuidado ao meio ambiente, iniciou em 2019 a parceria com 
a Concessionária Arteris, por meio do Projeto Lacre Amigo, e desde então já benefi ciou 7 
pessoas com cadeiras de rodas.

A Associação Evangelizar É Preciso arrecada esses materiais, os repassa à Concessionária, 
que encaminha em troca cadeiras de rodas, desti nadas aos idosos e outras pessoas com 
defi ciência ou mobilidade reduzida.

Essa mobilização refl ete o desejo da comunidade em ajudar outras pessoas com algum 
ti po de limitação, e que necessitam da cadeira para melhor se locomover, proporcionando 
mais autonomia, qualidade de vida e conforto a essas pessoas. Além disso, é uma maneira 
de contribuir de forma concreta para o cuidado com o meio ambiente, a parti r do 
comprometi mento com a sustentabilidade e a correta desti nação dos resíduos descartados.

A iniciati va é permanente e é divulgada pelos canais de comunicação da Associação 
Evangelizar É Preciso, mobilizando as pessoas a parti ciparem e a divulgarem a Campanha.

Com essa parceria, buscamos contribuir com a Lei da Acessibilidade, na busca em 
minimizar as barreiras que impedem o exercício pleno dos direitos das pessoas com 
defi ciência e torna possível a inclusão efeti va desse grupo na sociedade.
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AÇÕES DIRECIONADAS
AO PÚBLICO EM GERAL



PROMOÇÃO DO TRABALHO E EMPREGO
Segundo o IBGE, em 2019 o Brasil apresentou uma conti ngência de 12,6 milhões de pessoas desocupadas.
Fatores como crise econômica, redução de postos de trabalho e falta de qualifi cação profi ssional são as principais causas desse cenário. Nesse 

mesmo ano, ainda de acordo com o IBGE, o Brasil bateu recorde de desempregados que buscavam por emprego há pelo menos dois anos.
O desemprego envolve estruturas econômicas, sociais e políti cas de ordem social. Para o indivíduo, essa situação pode afetar a saúde fí sica e mental, 

a qualidade e o modo de vida, o que pode gerar migração de classe social, favorecendo o aumento da pobreza e a exclusão.
Para a sociedade, o desemprego acarreta a redução do número de pessoas com renda, o que diminui o consumo e afeta a economia. Essa problemáti ca 

reforça a necessidade de ações efeti vas no processo de acesso ao trabalho e emprego e todas as esferas da sociedade precisam, em conjunto, buscar 
alternati vas para esse desafi o.

Atentos à demanda, a Associação Evangelizar É Preciso em parceria com a Agência de Recursos Humanos RHF Talentos, disponibiliza por meio de 
seus canais de comunicação a divulgação de vagas e o recebimento de currículos.

As vagas são encaminhadas pela Agência e divulgadas na Rádio AM Evangelizar e também fi cam acessíveis na recepção da Associação. As pessoas 
interessadas encaminham seus currículos que, posteriormente, são entregues à Agência de Recursos Humanos. Trata-se de uma alternati va, um outro 
modo de comunicação para quem precisa de uma recolocação ou primeiro emprego.

Dessa forma, em 2019 divulgamos 82 vagas de emprego e encaminhamos à Agência de Recursos Humanos 416 currículos. Desses currículos 
encaminhados, conforme o retorno da Agência, cerca de 35% teve possibilidade real de contratação por parte da empresa. O restante de cadastros foi 
incluso em banco de currículos para futuras oportunidades.

É um movimento de promoção à inserção de pessoas no mercado de trabalho, com o apoio de ferramentas de comunicação.
Em conformidade com os Objeti vos de Desenvolvimento Sustentável, essas ações favorecem o processo de alcance ao trabalho pleno, produti vo e 

decente para todos, inclusive para jovens e pessoas com defi ciência.
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QUEM PRECISA PEDE AJUDA,
QUEM PODE AJUDA QUEM PRECISA

Por meio do Programa de Rádio, “A Hora do Associado”, transmiti do diariamente pela Rádio AM Evangelizar, os ouvintes de Curiti ba e Região 
Metropolitana têm a oportunidade de pedir ajuda, assim como, aqueles que queiram e possam ajudar, também têm essa possibilidade.

A comunicação acontece por meio presencial, telefônico ou e-mail de forma contí nua. Assim, a parti r das doações dos ouvintes, repassamos 184 
móveis e eletrodomésti cos a pessoas em situação de vulnerabilidade social que declarem ter alguma necessidade dos itens específi cos. Essa ação 
solidária é mais uma alternati va que busca melhorar a qualidade de vida e oferecer mais dignidade às pessoas, seguindo as orientações da Lei Orgânica 
da Assistência Social.
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AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO 
DIRECIONADAS AO PÚBLICO EM GERAL 



PROJETO
VIAGEM DO LIVRO

A Pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência (NEV) e o Fórum Brasileiro de Segurança revelam que apenas 12,6% dos presos estudam no Brasil.
Dados coletados em 2019, junto aos Governos dos 26 estados e mais Distrito Federal evidenciam as falhas no processo de ressocialização dos detentos 

no país. O estudo revela ainda que apenas 92.945 dos presos do sistema, de um total de 737.892, incluindo o regime aberto, desenvolvem alguma 
ati vidade educacional. Em se tratando das ati vidades laborais, cerca de 139.511 detentos têm algum ofí cio dentro dos presídios.

O Estado espera que esse preso deixe o regime e seja reinserido na sociedade longe da criminalidade. Porém enquanto está no cárcere, poucas são as 
perspecti vas de transformação, pois não há muitas possibilidades, conforme menciona a pesquisa.

O Projeto Viagem do Livro é uma parceria entre a Associação Evangelizar É Preciso e o DEPEN – Departamento Penitenciário do Paraná, com o objeti vo 
de incenti var a leitura entre os presidiários e seus familiares. As primeiras fases do Projeto foram desenvolvidas na grande Curiti ba, atuando principalmente 
no maior complexo penitenciário do Estado, o Complexo de Piraquara com cerca de 7 mil presos. Conforme planejamento, a proposta é estender o Projeto 
a outras unidades prisionais da Região Metropolitana de Curiti ba como Araucária, Campo Largo, Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais até o ano de 
2022, com ações de implantação, implementação e manutenção a cada dois meses.

A Associação Evangelizar É Preciso fornece as estantes e todo acervo bibliográfi co para a implantação dos espaços de leitura. O DEPEN, por sua vez, 
cede a estrutura e encaminha os detentos para que conheçam o Projeto, permiti ndo essa adesão, inclusive incenti vando a parti cipação também dos 
familiares dos internos nesse processo.

Os espaços de leitura foram implantados na Unidade de Progressão e na Penitenciária Feminina no Complexo Penitenciário de Piraquara, e também na 
Cadeia Pública de Rio Branco do Sul. Cada uma das três unidades prisionais recebeu 200 livros de literatura infanti l e adulta, dispostos em estantes.
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”

Para que o Projeto tenha adesão esperada, foram realizadas palestras para cada público das três unidades penais em que os espaços de 
leitura foram implantados, contemplando um total de 290 pessoas, entre homens e mulheres. Por meio de voluntários, as palestras basearam-
se em temas relacionados à informação, conhecimento, leitura e cultura, além de esclarecer as metodologias do processo e o incenti vo à 
parti cipação dos familiares no Projeto.

Aos detentos os livros fi cam disponíveis para momentos de leitura no próprio ambiente prisional. Em momentos de visitas, os familiares 
têm a oportunidade de escolher um ou mais livros e levá-los para casa, podendo devolvê-los ao fi nal da leitura.

Para a Diretora da Unidade de Progressão do Complexo Penitenciário de Piraquara, Dra. Cinthia Maria Matt ar Dias, o Projeto é uma 
oportunidade de desenvolvimento dessas pessoas: “Para ressocialização do indivíduo, para a socialização do indivíduo, eu penso que a 
cultura aliada à religião... Nós não temos outra forma de inseri-lo na sociedade a não ser essa.”

A educação e o conhecimento são importantes ferramentas na construção, crescimento e desenvolvimento do indivíduo, trazendo novas 
oportunidades e esperança de um futuro melhor. A práti ca da leitura pode insti gar essas mudanças de comportamentos e ati tudes.

Como exemplo de transformação por meio da educação, o detento José*, que dentro do sistema penitenciário se apegou à leitura por meio 
do acesso aos livros, foi moti vado a cursar a faculdade de fi losofi a dentro do presídio na modalidade de ensino a distância, conforme relata 
sua experiência: 

“Eu não enxergava esse lado bom da vida, e hoje estudando eu 
já vejo a vida por um outro ângulo, com outros olhos, por um 
outro lado. Para mim é ótimo, está sendo muito bom, estou 
muito contente. Foi como uma promessa que eu fi z para eles (os 
familiares), que eu vou mudar de vida e já tenho demonstrado 
isso, e agora vou adquirir meu diploma, com certeza chegar ao 
término da faculdade. Eu estou prestes a progredir de regime e 
vou continuar essa faculdade lá fora. Com certeza tem sido uma 
alegria para todos os meus fi lhos e para mim também.
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São ações inclusivas e equitativas que a Associação Evangelizar É Preciso 
promove, individualmente ou em parceria, dirigidas a todos que necessitem, 
sem qualquer discriminação, contribuindo para o processo de resgate 
de pessoas que almejam a mudança de sua vida, e consequentemente a 
transformação social. Em consonância aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, esse processo também é uma oportunidade de aprendizagem 
ao longo da vida para todos.

A primeira fase do Projeto do Livro na Unidade de Progressão do 
Complexo Penitenciário de Piraquara foi registrada pela TV Evangelizar, 
conforme matéria disponível no YouTube:

https://www.youtube.com watch?v=fdtiGRKKSlQ&list=RDCM
CBpwS_TPjdLt_FLgl0ZtZAg&index=1
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DIA
INTERNACIONAL DA PAZ

O Dia Internacional da Paz, comemorado em 21 de setembro, é uma 
iniciativa da ONU. Celebrado desde 1982, essa data propõe às pessoas que 
propaguem a paz, por meio de atitudes que melhorem o mundo e minimizem 
os conflitos entre os povos.

Para comemorar esse período, a Associação Evangelizar É Preciso 
promoveu ações em dois momentos: 700 crianças estudantes de Escola 
Social Coração de Jesus confeccionaram marcadores de páginas com os 
símbolos da paz. Posteriormente, no dia em questão, foram entregues aos 
fiéis ao final de cada Santa Missa do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe 
e de Jesus das Santas Chagas. Além disso, diversos fiéis foram convidados 
a participar de uma procissão, carregando balões brancos no entorno do 
Santuário, mobilizando outras pessoas para esse movimento pela causa. 
Pretende-se, a partir de ações dessa natureza, conclamar junto à sociedade a 
necessidade de paz e justiça nas relações e promover também os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, em especial o nº 16 que trata da paz, 
justiça e instituições eficazes.
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DIA DA ÁRVORE
Em referência ao início da Primavera no Brasil, o Dia da Árvore é comemorado em 

setembro, com a necessidade de chamar a atenção da sociedade para à preservação dos 
recursos naturais para o planeta, debatendo temas como a biodiversidade, a poluição do ar 
e o aquecimento global, que impactam diretamente em todas as formas de vida. Além disso, 
reforça a luta na defesa das fl orestas contra as propostas de políti cas públicas ambientais 
questi onáveis, que favorecem ao desmatamento, por exemplo.

A Associação Evangelizar É Preciso, também preocupada e comprometi da com a 
sustentabilidade ambiental, promove ações de conscienti zação de diversas formas, como 
por exemplo, a distribuição gratuita de 80 mudas de árvores frutí feras e sementes de 
girassóis com mensagens que incenti vam a preservação do meio ambiente, contemplando 
80 pessoas que parti ciparam das Santas Missas nesse dia. Assim, esti mula-se o planti o desse 
material e convida a sociedade a um momento de refl exão sobre questões que interferem e 
impactam no meio em que vivemos.

Ainda em menção ao Dia da Árvore, promovemos ofi cinas de planti o e compostagem, 
atendendo 60 crianças assisti das pelas insti tuições sociais parceiras. As crianças também 
puderam levar mudas de fl ores para casa, para que, junto com suas famílias, pudessem 
replicar o conhecimento adquirido na ofi cina.

Acreditamos que, por meio da educação, é possível ampliar o conhecimento sobre a 
necessidade de mudanças de comportamento individual e coleti vo para enfrentar os 
inúmeros desafi os ligados à degradação ambiental, como a mudança global do clima. O 
Objeti vo de Desenvolvimento Sustentável nº 13 e suas diversas metas tratam justamente de 
melhorar a educação, aumentando a responsabilidade e a capacidade humana e insti tucional 
sobre adaptação e redução do impacto ao meio ambiente.
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DOCUMENTÁRIO “NAS ÁGUAS
DA AMAZÔNIA” – BARCO HOSPITAL
PAPA FRANCISCO (2019)

Idealizado pela Fraternidade São Francisco de Assis e inspirado pelo apelo do 
Papa Francisco, o “Barco Papa Francisco” foi inaugurado em agosto de 2019 na 
cidade de Belém no Pará. A Unidade permite o acesso à saúde e assistência, de 
forma gratuita, a mais de 1.000 comunidades da região Amazônica.

Com capacidade para 30 tripulantes, as equipes de profissionais e voluntários 
fazem expedições que duram de 7 a 10 dias, alcançando por meio das águas as 
regiões de mais difícil acesso.

O hospital flutuante conta com uma grande estrutura para os atendimentos 
dos ribeirinhos, como: consultórios médicos e odontológicos, centro cirúrgico, 
sala oftalmológica, laboratório de análises, salas de medicação e vacinas, leitos 
de enfermaria, além dos equipamentos para diagnóstico, como raio-x digital, 
mamografia, ecocardiograma, ultrassom e eletrocardiograma.

Os recursos para a construção e manutenção do Barco advêm de indenizações 
provenientes de acordos firmados com o Ministério Público do Trabalho e empresa 
integrada de energia.

O documentário “Nas águas da Amazônia – Barco Hospital Papa Francisco”, 
produzido e divulgado pela TV Evangelizar, uma das mantidas da Associação 
Evangelizar É Preciso, apresenta os resultados de esforços coletivos para levar mais 
saúde, bem-estar e qualidade de vida às comunidades das regiões mais vulneráveis, 
com relação à estrutura dos serviços públicos essenciais. Para a Associação, 
promover e divulgar a experiência do “Barco do Papa Francisco” por meio da TV 
Evangelizar é uma das formas encontradas para ampliar a importância desse trabalho 
e mostrar à sociedade os esforços de cidadãos comprometidos com a promoção de 
direitos, além de apresentar alternativas para a implantação de programas sociais 
em localidades de difícil acesso.

O documentário retrata a rotina de profissionais comprometidos não só com a 
saúde, mas também no processo de acolhimento a esse público. Por outro lado, 
mostra a satisfação da comunidade em receber a unidade de saúde móvel, sabendo 

que terão um atendimento humanizado, integral e especializado.
O Barco Papa Francisco é um projeto motivado pela fé, que transcende 

outras demandas e necessidades dos cidadãos, propondo o acesso à saúde e 
assistência às populações mais carentes desses serviços. Com isso, a missão 
das equipes é também promover o acesso aos direitos dos cidadãos.

Essas iniciativas da Igreja em parceria com o setor público, vão ao encontro 
das diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social, que preveem a atenção 
integral da saúde às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social 
e risco social e pessoal, atendendo às necessidades básicas da população. A 
TV Evangelizar, ao produzir e veicular o documentário sobre o Barco Papa 
Francisco, reforça sua crença na força das parcerias entre instituições e poder 
público, ao mesmo tempo em que busca ativamente exercer seu papel de 
fomentar conteúdos relevantes para o fortalecimento da cidadania.

Este documentário está disponível no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=SyzIlTJLcxE&list=PLdqSolo90Oz8v2D_
OZsCak3jM6MCdNRUd&index=19
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DOCUMENTÁRIO
“PRECISAMOS FALAR SOBRE ISSO”

No mundo, 800 mil pessoas ti ram suas próprias vidas anualmente, segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado em 2019. Os suicídios 
representam a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos, afetando famílias, comunidades e países inteiros.

Ainda de acordo com o relatório da OMS, nove em cada dez mortes por suicídio poderiam ser evitadas, destacando a importância da prevenção e a necessidade 
de amplo debate sobre o assunto que ainda é velado em nossa sociedade.

Diante desses fatos, a TV Evangelizar preconiza o acesso à informação e traz conteúdos que abordem a questão do suicídio de forma clara e objeti va. Desse 
modo, o documentário produzido e divulgado pela emissora: “Precisamos falar sobre isso”, revela histórias reais de quem já vivenciou quadros de depressão e 
pensamentos suicidas, como também relatos de especialistas de diferentes áreas, buscando uma visão holísti ca dessa problemáti ca, que ainda é tão velada em 
nossa sociedade.

Evidenciar o controle das doenças e transtornos mentais, por meio de tratamentos complementares como terapias, medicamentos e outras formas de 
compreender as causas que podem levar ao suicídio, é também uma forma de promoção à saúde por meio da informação. Essa é a fi nalidade dos materiais 
midiáti cos produzidos pela TV Evangelizar.

Rati fi cando a relevância da abordagem e a divulgação dos assuntos relacionados à saúde mental, é a primeira vez que essa questão está contemplada nos 
Objeti vos de Desenvolvimento Sustentável, com o propósito de reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis via 
prevenção e tratamento, promovendo a saúde mental e o bem-estar.

Este documentário está disponível no YouTube: 
htt ps://www.youtube.com/watch?v=2uq4a9QaVyg&list=PLdqSolo90Oz8v2D_OZsCak3jM6MCdNRUd&index=23

50

https://www.youtube.com/watch?v=2uq4a9QaVyg&list=PLdqSolo90Oz8v2D_OZsCak3jM6MCdNRUd&index=23


AÇÕES DIRECIONADAS 
ÀS MULHERES



SEMANA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

PALESTRA SOBRE
A SAÚDE DA MULHER

A Lei Nº 13.559/17 promulga a Semana da Responsabilidade Social, 
dedicando anualmente na segunda semana de abril, um período de 
refl exão da responsabilidade social como ferramenta de construção 
do desenvolvimento sustentável, de superação das desigualdades 
econômicas e dos impactos ambientais negati vos, esti mulando um 
debate da sociedade civil sobre o tema. Fomenta o comportamento éti co 
das insti tuições e suas responsabilidades pelos impactos de suas decisões 
na sociedade e no meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável, inclusive da saúde e bem-estar da comunidade.

Inspirada nesse movimento, a Associação Evangelizar É Preciso promove 
e divulga a responsabilidade social de diversas formas. Em relação à saúde, 
foram organizadas palestras ministradas por médica geriatra voluntária 
sobre a saúde da mulher em todas as suas fases. Temas como os cuidados 
com higiene pessoal, prevenção do câncer de mama e de colo de útero 
e doenças sexualmente transmissíveis foram debati dos e informações 
relevantes foram socializadas e as dúvidas foram esclarecidas.

Para complementar essa abordagem, uma voluntária nutricionista 
também falou sobre a importância da alimentação equilibrada e dicas de 
reaproveitamento de alimentos.

A apresentação ati ngiu um público de 70 mulheres, com idades entre 
20 e 76 anos, que frequentam Grupos de Convivência de insti tuições 
sociais de Curiti ba.

A proposta é levar conhecimento possibilitando que as pessoas possam 
considerar ter mais qualidade de vida por meio da promoção da saúde e 
bem-estar, evidenciando a prevenção como forma de limitar a incidência 
de doenças, considerando as especifi cidades das idades, conforme 
orienta o Objeti vo de Desenvolvimento Sustentável.

No âmbito da empregabilidade, palestras ministradas por voluntários 
da área de recursos humanos, foram disponibilizadas ao público por meio 
de dinâmica que visualiza os processos de recrutamento e seleção.

Assuntos como recolocação no mercado de trabalho, capacitação, 
primeiro emprego, inclusão e preparação para processos seleti vos, foram 
explanados a um público esti mado de 20 pessoas que buscam uma 
oportunidade de emprego.

Realizada na região Central de Curiti ba, essa ação contou com a parceria 
de outras insti tuições do terceiro setor que indicou os presentes, além 
de parti cipações espontâneas de outros parti cipantes que souberam do 
encontro pela divulgação nas redes sociais da Associação Evangelizar É 
Preciso.

A proposta é capacitar as pessoas a terem mais oportunidades de 
trabalho e emprego, como prevê o Objeti vo de Desenvolvimento 
Sustentável em que menciona o alcance ao emprego pleno e produti vo e 
trabalho decente a todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens 
e pessoas com defi ciência.
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CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 
O câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais acomete as brasileiras, representando 25% de todos os cânceres que atingem as 

mulheres. Em 2019 foram registrados mais de 59.700 casos de câncer de mama, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Diversos agentes 
estão relacionados à incidência da doença em mulheres, como: envelhecimento, a vida reprodutiva da mulher, histórico familiar, consumo de 
álcool, excesso de peso, falta de atividade física, entre outros fatores.

O Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com o intuito de alertar as mulheres sobre a importância da 
prevenção do câncer de mama, assim como o cuidado da saúde da mulher de forma integral. Além disso, é uma ação que evidencia a luta por 
direitos, como o atendimento médico e suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade.

O Movimento Outubro Rosa também integra as estratégias de atuação da Associação Evangelizar É Preciso em prol da sociedade. Todos os 
anos, a Associação chama a atenção para a conscientização do controle e prevenção do câncer de mama. Nesse movimento, que também é 
solidário e altruísta, arrecadamos e doamos 240 lenços, 114 mechas de cabelo e perucas e 215 peças de bijuterias, para o resgate da autoestima 
de mulheres que estão passando por esse momento delicado. Esses acessórios beneficiaram mais de 500 mulheres que são atendidas pela 
Associação Amigas da Mama, fundada em 2001 pela união de mulheres que vivenciaram o câncer de mama e hoje, voluntariamente, apoiam 
outras mulheres que estão enfrentando a doença.

Essa ação favorece também o terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que trata da saúde e bem-estar, visando a redução das taxas 
de mortalidade por tumores malignos, no sentido do cuidado para a prevenção e o tratamento precoce.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Ofi cializado pela ONU – Organização das Nações Unidas em 1975, o Dia Internacional da 

Mulher simboliza a luta histórica das mulheres pela equidade de direitos e valorização. O ano 
de 1975 também foi inti tulado pela ONU como Ano Internacional das Mulheres, marcado 
pelo histórico de manifestações, greves e engajamentos políti cos pela causa.

A data possibilita uma refl exão sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, na família e 
na sociedade, a fi m de combater as desigualdades sociais e discriminação do gênero no mundo. 
Reconhecendo todo valor e contribuição da fi gura feminina na sociedade, promovemos 
uma palestra direcionada a 70 mulheres do Grupo de Convivência de insti tuições sociais de 
Curiti ba. São mulheres que atualmente desempenhavam somente o papel dentro da família 
e buscavam suporte e apoio para o resgate da sua autoesti ma.

Na apresentação, que contou com o apoio de psicóloga voluntária, foram abordadas 
temáti cas como a união entre as mulheres, o fortalecimento desses vínculos e o 
empoderamento da fi gura feminina.

A ação, em conformidade com o Objeti vo de Desenvolvimento Sustentável, visa reconhecer 
e valorizar a mulher e toda sua potencialidade, como também o trabalho domésti co não 
remunerado, e incenti var a responsabilidade comparti lhada dentro lar e da família, assim 
como, reforçar e monitorar a igualdade e a não discriminação com base no gênero.
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ATENDIMENTO
ÀS GESTANTES



GESTOS
QUE ACOLHEM

Na perspecti va da acolhida às mães gestantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social 
e declaram não ter condições de arcar com os custos do enxoval para o recém-nascido, a Associação 
Evangelizar É Preciso desenvolve, permanentemente, a campanha de arrecadação de roupas e outros 
itens para bebês.

Segundo IBGE, em 2019, mais de 170 mil pessoas entraram para a pobreza extrema no Brasil. Pessoas 
que vivem com menos de 1,90 dólar por dia. Com esse crescente, o Brasil em 2019 registrava 13,8 
milhões de pessoas nessas condições, o equivalente a 6,7% da população. É o quinto ano consecuti vo 
que o número de brasileiros na miséria cresce no País.

De acordo com a realidade apresentada, muitas dessas famílias em situação de vulnerabilidade social 
e risco procuram pela Associação por conta da chegada de um bebê.

Atentos a essa demanda, a Associação Evangelizar É Preciso, auxilia essas gestantes que, mesmo com 
todas as difi culdades, lutam para formar uma família. Para tanto, foram arrecadados e doados 1.620 itens 
para bebês, entre eles: roupas, cobertores, toalhas, fraldas infanti s e outras necessidades, contemplando 
54 gestantes que residem em Curiti ba e Região Metropolitana; entre elas, mães migrantes que chegam 
na região em busca de melhores condições de vida para suas famílias. Essa comunicação acontece 
diretamente na Associação, por meio telefônico ou de outras mídias da Associação Evangelizar É Preciso, 
seja por quem procura pela ajuda ou por quem deseja contribuir com a Campanha.

Essas ações evidenciam a valorização da vida e a promoção da dignidade humana em todas as fases, 
em consonância com a Consti tuição Federal diante dos direitos sociais da proteção à maternidade e a 
infância, também em sintonia com o Estatuto da Criança e do Adolescente e em acordo o Objeti vo de 
Desenvolvimento Sustentável, que visa o amparo a mulheres grávidas e crianças recém-nascidas.
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em meio aos desafi os pessoais, acreditam em nosso 
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meios de comunicação.

MENSAGEM DE
AGRADECIMENTO:

57



www.evangel izarepreciso .com.br

https://www.padrereginaldomanzotti.org.br/

