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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 é 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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VISÃOMISSÃO
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.

VALORES

Acolhimento
com dignidade

Orientação
espiritual

Solidariedade
e caridade

Atitude
proativa

Conduta ética

Simplicidade

Inovação

Maturidade da fé
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FUNDAÇÃO
NOSSA SENHORA

DO ROCIO

FUNDAÇÃO
CAMPO LARGO

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, 
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 
para promover e defender direitos humanos.
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ASSOCIADOS DA OBRA 
EVANGELIZAR É PRECISO

A Associação Evangelizar É Preciso conta 
também 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 a busca de respostas e soluções a parti r 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, 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 Correio às casas desses que colaboram com a Associação.

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 Obra. 
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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EM TEMPOS DE CRISE,
RENOVAM-SE A ESPERANÇA,
A SOLIDARIEDADE E O TRABALHO

A crise sanitária que marca negati vamente os países, provocada pela Covid-19, exigiu inovação nas abordagens das organizações 
sociais para que os trabalhos pudessem conti nuar ocorrendo. Ao mesmo tempo, uma nova forma de atuação, substi tuindo o atendimento 
presencial pelo remoto ou online, foi fundamental para que a impacto negati vo junto aos públicos benefi ciados fosse minimizado.

Para tanto, fez-se necessário um repensar e um esforço coleti vo, capaz de encontrar maneiras de não permiti r que as pessoas 
em situação de vulnerabilidade e que tanto já se benefi ciavam da atuação da Associação Evangelizar É Preciso, fossem, mais uma vez, 
marginalizadas. Os profi ssionais da Associação, liderados por seu presidente, Pe. Reginaldo Manzotti  , rapidamente buscaram mecanismos 
para que os projetos existentes fossem reinventados ou readequados.

Os atendimentos psicológicos e jurídicos, até então majoritariamente presenciais, foram reestruturados e passaram a uti lizar as 
ferramentas virtuais, de maneira a não permiti r que as pessoas interrompessem os processos iniciados. Coube aos voluntários psicólogos 
e advogados, adaptar suas roti nas e substi tuir o contato fí sico pelo computador. Substi tuições e adaptações foram feitas. Entretanto, o 
compromisso com o trabalho terapêuti co e de orientação se manteve, acrescido de novos componentes e consequências do isolamento 
social e das perdas de diversas ordens.

O Setor de Aconselhamento também se transformou e, diante das inúmeras adversidades trazidas pelas pessoas que buscam 
esse serviço, diversifi cou sua forma de contato com seus interlocutores. A experiência de atendimento virtual possibilitou, inclusive, a 
ampliação para outros quatro estados, além do Paraná. Aconselhamentos sobre doenças, perdas e lutos puderam ser realizados para 
um grande número de pessoas que, em muitas situações, não têm outras formas de apoio e orientação. Ampliar a atuação do Setor de 
Aconselhamento foi uma das ati vidades positi vas nascidas em meio ao cenário pandêmico.
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Destaca-se, ainda, as experiências dos encontros virtuais comandados pelo 
Pe. Reginaldo Manzotti. Tais encontros, intitulados lives, se apresentaram como 
uma ferramenta que uniu música, oração, entretenimento e, principalmente, a 
solidariedade. Nos quatros encontros realizados, a principal missão era arrecadar 
alimentos, a partir da participação do telespectador que tinha a oportunidade de 
fazer uma pequena doação financeira que se somaria a outras milhares de doações. A 
articulação com paróquias parceiras em diversas cidades, permitiu que uma grande 
corrente ser formasse para atender famílias durante a crise financeira enfrentada 
pelas instituições sociais por conta do isolamento social. Dessa forma, milhares 
de famílias puderam receber alimentação em respeito à dignidade. Fortalecer o 
trabalho das instituições sociais e articular uma grande rede de apoio, está na 
essência dos trabalhos da Associação Evangelizar É Preciso.

 Também é importante ressaltar a preocupação da Associação Evangelizar É 
Preciso com as equipes de saúde dos hospitais que atenderam milhares de pessoas 
contaminadas com o coronavírus, não somente em Curitiba, mas em outras cidades 
do Paraná e outros estados. De maneira comprometida, mobilizou esforços para 
realizar doações importantes de insumos para os cuidados de proteção individual.

Enfim, de todas as maneiras possíveis, as equipes de colaboradores e de 
voluntários da Associação Evangelizar É Preciso e de suas mantidas - Fundação 
Nossa Senhora do Rocio, a Rádio Clube, a Fundação Campo Largo, a Televisão e 
a Rádio Evangelizar e o Portal de conteúdos, o IDe+ - se reinventaram para que, 
diante da situação caótica a qual todos fomos submetidos, as pessoas em situação 
de vulnerabilidade não fossem ainda mais penalizadas. 

Nas próximas páginas, apresentamos com detalhes os principais resultados do ano 
de 2020, marcado por tantos desafios, mas também marcado pelo profissionalismo, 
pelo compromisso social e pela solidariedade. 

Infográfico Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
DE ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

Os resultados preliminares da pesquisa realizada em 2020 pelo Ministério da Saúde, sobre os impactos 
da pandemia da Covid-19 na saúde mental do brasileiro, apontam que a ansiedade foi o transtorno mais 
comum nesse período. Essa primeira etapa da pesquisa indica uma elevada proporção da ansiedade (86,5% 
dos respondentes) e aumento também, dos índices de transtornos de estresse pós-traumáti cos (45,5% 
dos respondentes), e ainda uma taxa de 16% dos respondentes com depressão em sua forma mais grave. 
A pesquisa foi realizada no ano de 2020 com 17.491 pessoas entre 18 e 92 anos abordando questões 
sobre as condições psicológicas dos pesquisados. 

Outra pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) com 400 médicos psiquiatras 
(8% do total no Brasil) de 23 estados e do Distrito Federal, mostra que 89,2% dos especialistas entrevistados 
relatam que houve um aumento signifi cati vo dos atendimentos após o início da pandemia. Esse aumento 
corresponde a mais de 25% de atendimentos em comparação ao período anterior. 

A pesquisa aponta também que 67,8% dos médicos receberam pacientes novos, que nunca haviam 
apresentado sintomas psiquiátricos antes do início da pandemia e isolamento social. Outra informação 
revelada pela pesquisa é o retorno dos pacientes que já haviam recebido altas médicas, mas que ti veram 
reincidência de seus sintomas. O estudo ainda ressalta que esse cenário tem relação direta com a pandemia 
da Covid-19 e associa esses casos às sensações de medo, ameaça constante, insegurança, além de outras 
consequências sociais e econômicas que a crise sanitária trouxe à sociedade.

A psicoterapia, sendo a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais, 
complementa os tratamentos psiquiátricos, o qual tem uma leitura biológica dos transtornos. Esse trabalho 
em conjunto é recomendado para garanti r a melhora da saúde mental dos pacientes num trabalho amplo 
e integral, conforme orienta a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A Associação Evangelizar É Preciso, atenta às demandas da comunidade no que se refere à saúde e bem-
estar, principalmente em momentos críti cos como a pandemia da Covid-19, precisou adaptar as ati vidades 
voluntárias de psicologia atendendo às exigências dos protocolos sanitários para a disponibilização dos 
serviços à população. Os esforços foram direcionados tanto na conti nuidade do tratamento dos pacientes, 
como também na inclusão de novos pacientes.



Os serviços de psicologia têm, entre suas propostas, minimizar os danos psicológicos causados 
pela pandemia por meio do acolhimento nos processos de luto, controle da ansiedade, estresse 
e depressão, como também o tratamento de outras doenças e transtornos que afetam a saúde 
mental, relacionadas à pandemia ou não. 

Diante dos impasses trazidos pela crise sanitária, algumas difi culdades no processo de 
atendimento foram apresentadas: inicialmente com as restrições aos serviços por conta dos 
decretos municipais; a falta de acesso de alguns usuários em situação vulnerável para o uso 
de ferramentas necessárias para a terapia pela internet, como computadores e celulares; assim 
como também, a evasão de determinados profi ssionais que não se adaptaram às mudanças.

Consequentemente, o atendimento remoto passou a ser a principal modalidade do serviço 
psicológico nesse período pandêmico, o que ocasionou uma redução do número de psicoterapias 
em comparação ao ano anterior, diante das difi culdades apresentadas. No entanto, é salutar 
ressaltar que, mesmo com os desafi os enfrentados decorrentes do distanciamento social, os 
atendimentos não deixaram de acontecer.

As sessões de psicoterapia, mesmo remotas, são desenvolvidas semanalmente e o tratamento 
é realizado por tempo indeterminado, conforme a avaliação do psicólogo voluntário e a 
necessidade de cada paciente. 

Os profi ssionais voluntários relatam a complexidade de adaptarem os atendimentos aos 
protocolos sanitários, ao mesmo tempo que veem como fundamental esse amparo psicológico 
nos momentos mais críti cos.

Para a profi ssional Emily Ann Francisco Blum, que atua como voluntária na Associação 
Evangelizar É Preciso desde 2013, o seu trabalho está diretamente relacionado com a justi ça 
social, conforme relata:

“
”

Fazer parte do grupo de voluntários da Associação Evangelizar É Preciso me 
possibilita contribuir com os novos desafi os, corroborando para uma sociedade 
mais justa e igualitária e tornando a psicologia mais acessível, promovendo 
saúde e qualidade de vida às pessoas que necessitam.
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Por outro lado, os relatos dos pacientes atendidos pelos serviços 
de psicologia reforçam a importância dessa atuação no processo de 
compreensão dos pensamentos, emoções e senti mentos, como relata 
a paciente Adrielly Jéssica Bonfi m, de 27 anos, que iniciou o tratamento 
na Associação Evangelizar É Preciso no ano de 2020: “A psicoterapia, 
para mim, foi muito importante, pois passei por diversos problemas 
pessoais que se agravaram com a chegada da pandemia. Tinha muitas 
crises de ansiedade em decorrência desses problemas e pensamentos 
negati vos, como fi car doente ou perder alguém da minha família. 
Senti a muita angústi a para sair de casa, mesmo para o trabalho. Com 
o tratamento estou conseguindo superar meus medos e enfrentar os 
meus problemas com mais coragem e confi ança.” 

Os serviços de promoção à saúde vão ao encontro do terceiro 
Objeti vo de Desenvolvimento Sustentável que visa a redução em 
um terço da mortalidade prematura por doenças via prevenção e 
tratamento, promovendo a saúde mental e o bem-estar. 

Outro atendimento oferecido à comunidade é a assistência jurídica, 
na perspecti va de acesso aos direitos dos cidadãos para o pleno 
exercício da cidadania, direcionado exclusivamente às pessoas em 
situação de vulnerabilidade social e risco. No entanto, esse serviço 
também foi impactado no período de pandemia, como os outros 
atendimentos presenciais.

Os números de atendimentos jurídicos foram drasti camente reduzidos 
em comparação ao mesmo período do ano anterior, considerando as 
restrições e também a substi tuição do advogado voluntário, que não se 
adaptou à modalidade do atendimento remoto. Mesmo com a redução, 
as dúvidas e questões jurídicas que eram trazidas aos voluntários, 
foram atendidas de maneira a garanti r orientação para a solução de 
diversos problemas vivenciados.

Ainda no ano de 2020 o serviço jurídico foi readequado e passou a 
ser ofertado de forma presencial e remota, conforme a necessidade 
e disponibilidade de cada usuário, tendo sua periodicidade semanal, 
conforme o andamento do processo.

Os atendimentos jurídicos são desenvolvidos nas esferas civil, penal, 
de família, do trabalho e Previdência Social e são intrínsecos à Lei 
Orgânica da Assistência Social, na atuação da defesa e garanti a dos 
direitos dos cidadãos, por meio da universalização dos direitos sociais, 
a fi m de tornar o desti natário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políti cas públicas.
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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 publicadas nas mídias sociais, como também advém de cadastros de 
voluntários que procuram a Associação se disponibilizando a realizar as ati vidades voluntariamente. Após 
esse recrutamento, é realizada uma seleção com os profi ssionais que se enquadram nos perfi s desejados, 
e posteriormente são realizadas entrevistas para apresentação do projeto. 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, por meio de Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário. 

Ambos os serviços ofertados pela Associação Evangelizar É Preciso são iniciati vas que visam melhorar a 
vida das pessoas de baixa renda, que declarem não ter condições de arcar com os custos dos tratamentos 
de saúde e/ou as orientações jurídicas. Estes têm início a parti r de triagem e são ofertados de forma 
gratuita, conti nuada, permanente e planejada e acontecem na Sede da Associação Evangelizar É Preciso, 
em Curiti ba ou, no caso do ano de 2020, de maneira remota. 

Em 2020, mesmo com todas as difi culdades dos benefi ciados e os desafi os enfrentados também pelos 
voluntários dos serviços de psicologia e assistência jurídica, foi possível reunir esforços para prestarmos 
525 atendimentos psicológicos e 16 atendimentos jurídicos. Dessa maneira, minimizamos os impactos 
negati vos a que essas pessoas já estavam submeti das e pudemos apoiá-las em suas situações de maior 
gravidade. Além disso, esses serviços são formulados e desenvolvidos em harmonia com Serviço Social 
para a garanti a da integralidade do acesso aos direitos, favorecendo uma intervenção mais asserti va.
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Proporcionar um espaço exclusivo, personalizado e humanizado no 
acolhimento de pessoas que necessitam de apoio em determinadas fases da 
vida, e que essa acolhida seja realizada de forma imparcial, sem julgamentos 
ou preconceitos. Essa é a essência do Setor de Aconselhamento que integra 
a Associação Evangelizar É Preciso. 

É um serviço de escuta ativa, embasado pela espiritualidade, que aborda 
diversas temáticas relacionadas ao comportamento humano, como: 
relacionamento amoroso, traição, depressão e ansiedade, problemas 
familiares, dependência química e alcoolismo, desemprego, 
educação dos filhos, sonhos, promessas, trabalhos espirituais, 
carceragem e desavenças. Entre os atendimentos, algumas 
temáticas são mais recorrentes, como questões relacionadas 
ao aborto, relacionamentos abusivos, dúvidas religiosas, 
moral, comportamento, gravidez, homossexualidade, luto, 
sofrimento, solidão e medo, entre outras mazelas. 

Atentos aos seus limites, os profissionais têm a 
capacidade de intervir de forma individualizada, a partir de 
orientação, consolo, apoio, motivação, opinião, percepção, e 
outras atitudes que promovam o conforto do atendido. 

O serviço de aconselhamento é direcionado às pessoas que enfrentam 
dilemas, problemas, dúvidas e precisam externar seus pensamentos e 
sentimentos em relação às dificuldades que enfrentam, e que buscam uma 
resposta atenciosa às questões que as afligem. 

Além do atendimento direto realizado pelos profissionais restritos ao Setor 
de Aconselhamento, estes também contam com o apoio de outros técnicos 
especialistas do serviço social e assuntos religiosos em casos pontuais.
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Esses atendimentos também podem ser direcionados a outros 
setores dentro da organização, conforme avaliação do profi ssional 
no primeiro atendimento, como é o caso do próprio serviço social e 
o atendimento psicológico, sendo essas interferências balizadas na 
éti ca, sigilo e transparência.

As intervenções realizadas pelo profi ssional do Setor de 
Aconselhamento são embasadas em preceitos que buscam contribuir 
para a solução dos confl itos internos e externos: a segurança, no 
senti do que essa escuta seja recebida de forma atenta e qualifi cada; o 
valor próprio, compreendendo todo processo de autoconhecimento 
e aceitação; e a razão de ser, reconhecendo o valor que cada pessoa 
desempenha no contexto social em que está inserida.

Os atendimentos podem acontecer de formas diferenciadas, 
considerando o acesso e preferência de cada usuário. Os canais de 
comunicação disponíveis são o atendimento telefônico, via e-mail 
e por correspondência, o que amplia o campo de atuação a outras 
regiões do País. 

Esse serviço de escuta é realizado pela Associação Evangelizar É 
Preciso desde 2008, conti nuamente pautado na responsabilidade 
e no comprometi mento diante das fragilidades apresentadas pelas 
pessoas que passam por momentos de adversidades, buscando 
estabelecer um canal de confi ança e respeito, considerando também 
esse período de tantas incertezas.

Por meio do apoio emocional disponibilizado por pessoas com 
um olhar atento às questões individuais, familiares e sociais, o Setor 
de Aconselhamento prestou 8.934 atendimentos no ano de 2020, 
atuando nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São 
Paulo e Sergipe.
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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 à promoção da dignidade humana. É um processo de acolhimento que 
acontece por meio presencial ou remoto, a parti r de orientações perti nentes, 
com relação à violência domésti ca que envolve questões como o abuso sexual 
infanti l, 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, além de encaminhamentos a órgãos públicos 
competentes a cada atuação. 

Por meio dos diferentes canais de atendimento, o serviço social atua com 
abrangência também em outros munícios e estados do País, como o Distrito 
Federal e os estados do Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia.

O atendimento do serviço social inicia-se por meio de escutas qualifi cadas, 
que são instrumentos técnico-metodológicos que identi fi cam as necessidades 
dos usuários, favorecendo a aproximação do profi ssional e o diálogo. Esse 
processo gera informações que são subsídios para as tratati vas específi cas, 
estabelecendo uma abordagem qualitati va. 

As visitas domiciliares e insti tuições, sendo também uma instrumentalidade 
do serviço social, foram suspensas no ano de 2020 seguindo as orientações 
dos protocolos de segurança.

Diante de todos os desafi os advindos com início da pandemia da Covid-19 
no Brasil, mudanças comportamentais foram evidenciadas no contexto social 
e, consequentemente, incorporadas na roti na do serviço social, impactando 
diretamente nos resultados de atuação desse profi ssional.
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Uma das situações que se agravaram no período de pandemia da Covid 19 foi o aumento 
do consumo de substância psicoati vas na população em diversas regiões do País. De acordo 
com o Ministério da Saúde, nas redes credenciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
os atendimentos com essa necessidade cresceram 54% de março a junho de 2020, em 
comparação ao mesmo período do ano anterior. 

Durante o ano de 2020, o serviço social recebeu grande procura de orientações sobre 
tratamentos para dependência química, correspondendo a 26% do total de atendimentos, 
corroborando aos dados apresentados na pesquisa. 

Outra consequência da pandemia da Covid-19 foi a incidência do aumento de casos 
de violência contra a mulher. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, no ano de 2020 foram registradas 105.821 denúncias de violência contra a 
mulher nas plataformas do Ligue 180 e do Disque 100, que são canais disponibilizados 
pelo Governo Federal para denúncias de violações de direitos humanos. Esses números 
correspondem a 30% do total de denúncias que os canais receberam no ano de 2020. Ainda 
de acordo com a Ministra Damares Alves, a pandemia obrigou o isolamento do agressor e da 
víti ma na mesma casa conti nuamente, o que favoreceu para esse aumento das agressões. 

A violência contra a mulher, de acordo com a Lei Maria da Penha, é caracterizada pela ação 
ou omissão que causem morte, lesão, sofrimento fí sico, sexual ou psicológico da mulher, que 
seja moti vado pela questão do gênero, expressamente pelo fato de serem mulheres.

Confi rmando esse problema social, uma pesquisa do Insti tuto Datafolha, encomendada 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), revela que uma em cada quatro mulheres 
acima dos 16 anos, afi rma ter sofrido algum ti po de violência no período de pandemia no 
Brasil, ou seja, cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violências fí sica, psicológica ou 
sexual no ano de 2020.



Essa crescente demanda vem sendo observada pelo serviço social da Associação 
Evangelizar É Preciso, em Curitiba, no Paraná, e em outros estados por meio dos 
nossos canais de atendimento, correspondendo a 20% do total de atendimentos 
sociais realizados no ano de 2020. Diante dessa situação, foram realizadas 
orientações no sentido de possibilitar que essas mulheres tenham acesso aos seus 
direitos, superem essa condição de insegurança e alcancem sua autonomia. 

A necessidade de atendimento aos adolescentes na pandemia também se 
intensificou nos atendimentos sociais. Reforçando esses dados, o UNICEF (Fundo 
das Nações Unidas para a Infância) divulgou os resultados de enquete realizada 
com 4 mil adolescentes entre 15 e 19 anos de todo o Brasil, sobre saúde mental 
na pandemia e acolhimento psicológico. Segundo a pesquisa realizada no ano 
de 2020, 72% dos respondentes sentiram necessidade de ajuda em relação ao 
bem-estar físico e mental durante esse período. No entanto, somente 59% desses 
adolescentes, de fato, pediram ajuda a amigos, familiares, professores, psicólogos 
ou psiquiatras. 

Essa mudança de comportamento vem sendo relatada pelos responsáveis 
de crianças e adolescentes por meio de escutas realizadas pelo profissional de 
serviço social da Associação. Segundo os relatos, essas alterações são reflexos da 
pandemia, devido as medidas restritivas que forçaram as pessoas a se manterem em 
isolamento, dificultando a socialização, principalmente no ambiente escolar. Muitos 
relatam quadros de ansiedade e depressão desse público, que antes da pandemia 
não foram identificados. Dessa forma, a procura por orientações referente a essa 
demanda, correspondeu a 12% do total de atendimentos sociais realizados no ano 
de 2020.

Diante das demandas apresentadas ao serviço social da Associação Evangelizar É 
Preciso, as ações prestadas à comunidade foram: orientações para os atendimentos 
ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social), Defensoria Pública, Ministério Público, SUS 
(Sistema Único de Saúde) e Delegacia da Mulher. Outros encaminhamentos também 
foram realizados, como os atendimentos psicológicos, encaminhamentos a grupos 
de apoio de comunidade terapêutica, bem como, a indicação para o tratamento.
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Outras demandas representaram 42% do total de atendimentos realizados 
pelo serviço social no ano de 2020, correspondendo às questões como 
atendimento aos idosos, outros encaminhamentos para a psicologia, 
atendimento às pessoas em situação de rua, acolhimento às gestantes e auxílio 
com alimentos. 

O serviço social é fundamentado na garantia de igualdade de direitos, no 
acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza, e também, 
realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando o enfrentamento 
da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 
atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais de acordo 
com a Lei Orgânica da Assistência Social. 

A Associação Evangelizar É Preciso compreende a vasta contribuição que o 
serviço social promove à sociedade, principalmente na condução para o acesso 
aos direitos do cidadão. Mesmo diante dos desafios e incertezas impostos pela 
pandemia da Covid-19, esse serviço foi priorizado, inclusive considerando sua 
expansão a outras regiões do Brasil. 

No ano de 2020, o serviço social prestou 5.419 atendimentos de forma 
gratuita, continuada, permanente e planejada, em Curitiba e demais municípios 
do país. Esses números correspondem a uma redução de 20% em relação aos 
atendimentos do ano anterior. Os dados expressam o impacto que esse serviço 
sofreu nesse período, conforme as restrições impostas pelos protocolos de 
segurança, principalmente em referência aos atendimentos presenciais, como 
também, às dificuldades no acesso das pessoas em situação de vulnerabilidade, 
às ferramentas necessárias para os atendimentos alternativos. No entanto, 
cabe ressaltar os esforços na permanência e disponibilidade desse serviço e 
sua readequação, considerando o novo contexto social. 
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(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)
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O relatório anual “Panorama Social da América Latina 2020”, divulgado 
pelo CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), indica 
que a pandemia da Covid-19 desencadeou cenários econômicos, sociais 
e políticos complexos na América Latina, gerando baixo crescimento e 
aumento da pobreza entre as populações desses países. 

Ainda de acordo com o CEPAL, estima-se que no ano de 2020, em 
decorrência da forte recessão econômica, a taxa da população em pobreza 
e extrema pobreza se situou em 46,2%, o que corresponde a 209 milhões 
de pessoas nessas condições nos países pertencentes à América Latina. 
São 30 milhões de pessoas a mais em comparação com o ano anterior. 

Outra pesquisa realizada por cientistas do grupo “Alimentos para a 
Justiça”, da Universidade de Berlim em parceria com as Universidades 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e de Brasília (UnB), revela que elevou 
o número de pessoas com insegurança alimentar grave ou moderada em 
27,7% no ano de 2020 no Brasil, o que significa que 58 milhões de brasileiros 
podem deixar de comer por não terem recursos para se alimentarem. 
Esses números são reflexos do empobrecimento da população brasileira 
frente à crise humanitária, conforme informa a pesquisa. 

A pandemia da Covid-19 atingiu a sociedade de diversas formas, como o 
forte impacto na desigualdade e no emprego, o que levou muitas pessoas 
para a situação de pobreza e extrema pobreza, e consequentemente com 
dificuldades em suprir as necessidades básicas. 

Esse período pandêmico, que o mundo vem enfrentando, é considerado 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) a segunda maior crise social 
desde a 2ª Guerra Mundial, conforme o relatório anual divulgado em 
2020. Esse cenário provoca e instiga a sociedade na mobilização para 
enfrentamento das consequências da pandemia.
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“
”

A escola atende alunos com defi ciência intelectual, e prestava diariamente três refeições (café da manhã, almoço e lanche 
da tarde). Com a pandemia, muitas famílias desses alunos perderam suas fontes de renda e passaram a ter difi culdades 
com a alimentação. Com a Escola fechada para as aulas, passamos a atender as famílias mais vulneráveis com alimentos 
recebidos da Associação Evangelizar É Preciso. Essa parceria vem possibilitando o apoio a essas crianças e suas famílias 
mensalmente, até que consigam se restabelecer.

Diante desse panorama, a Associação Evangelizar É Preciso, perante seu compromisso com a sociedade, intensifi cou e expandiu 
sua campanha de arrecadação de alimentos, que já é permanente, trabalhando outras formas de fomentar a solidariedade das 
pessoas comprometi das no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social e risco, que foram impactadas com a 
pandemia da Covid-19. Assim, se criou uma rede solidária com a parceria de diversas Paróquias ligadas às Arquidioceses de outros 
municípios e estados do país, que já desempenhavam um papel social dentro das comunidades periféricas. 

Desde o ano de 2020, o Padre Reginaldo Manzotti  , Presidente da Associação Evangelizar É Preciso, vem promovendo juntamente 
com suas equipes, lives solidárias com o objeti vo de arrecadar alimentos que são entregues às Paróquias parceiras e, posteriormente, 
são repassados às famílias atendidas por essas insti tuições religiosas por meio das ações sociais, formando uma rede solidária que 
promove a segurança alimentar de milhares de famílias.

Compreendendo esse novo contexto social e a necessidade de assistência ainda maior, a Associação Evangelizar É Preciso 
promoveu quatro Lives Solidárias em 2020, e juntamente com outras ações e campanhas, arrecadou e doou 309 toneladas e 506 
quilos de alimentos. Com essas arrecadações, foi possível também expandir a atuação para mais dez estados e o Distrito Federal, 
contemplando 68 organizações sociais. Uma construção coleti va consti tuída conforme a celeridade que a situação exigia, buscando 
minimamente restaurar a dignidade de muitas famílias por meio da segurança alimentar.

Para o Padre Eduardo Reis, da Paróquia São João Bati sta da Cidade de Ituiutaba no estado de Minas Gerais, a doação de alimentos 
provenientes da Live Solidária realizada no ano de 2020 veio atender a grande demanda que se apresentou com o início da pandemia 
da Covid 19, conforme relato: “Venho agradecer a Associação Evangelizar É Preciso e a cada associado pela generosidade, pois essa 
Obra não só evangeliza, mas também ajuda a alimentar muitas famílias que hoje, além de passar fome da Palavra de Deus, passam a 
pior fome, a do pão material. Recebemos por meio da Live Solidária, muitas toneladas de alimentos que nos possibilitou atender mais 
de mil famílias, que com coração agradecido vinham buscar uma cesta básica. Atualmente temos uma grande demanda de famílias 
que recorrem à Igreja pedindo alimentos, pois, por conta da pandemia da Covid-19, a fome e o desemprego “aumentaram muito”. 
Para a Diretora Lucimeri Ceccon Arsie da Escola de Educação Especial Nilza Tartuce, o apoio às famílias mais afetadas pela pandemia 
só foi possível graças aos repasses de alimentos realizados pela Associação Evangelizar É Preciso à Escola, conforme relata:
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A campanha de arrecadação de alimentos, que é planejada e recorrente, está fundamentada pela Lei Orgânica da 
Assistência Social, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), desenvolvendo ações 
de enfrentamento da pobreza. A campanha também segue as dimensões do segundo Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável que prevê o combate à fome e a garantia do acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas 
em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano.
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Atendemos 17 estados e o Distrito Federal, 
totalizando 45 municípios contemplados.



Além das questões alimentares, outras necessidades básicas se tornaram essenciais com o 
surgimento da pandemia da Covid-19: os materiais de proteção individual e o álcool em gel 
70%, fundamentais para suprimir a transmissão do vírus.

As máscaras de proteção funcionam como uma barreira fí sica na liberação de gotí culas no ar 
quando há tosse, espirros ou por meio da fala. O álcool gel, com concentração de álcool a 70%, 
é efi caz na assepsia das mãos e higienização de superfí cies e objetos, conforme orientação do 
Ministério da Saúde.

A Associação Evangelizar É Preciso investi u em materiais de proteção e álcool em gel, 
como também arrecadou de outras empresas parceiras. Desse modo, foram entregues 72 mil 
máscaras descartáveis de proteção individual e 9.502 litros de álcool em gel 70%, contemplando 
seis hospitais e uma organização religiosa na região de Curiti ba: Hospital Nossa Senhora das 
Graças, Hospital do Trabalhador, Maternidade Mater Dei Curiti ba, Hospital Universitário 
Evangélico Mackenzie, Hospital de Clínicas e Associação Amigos do HC e também a Cáritas 
Brasileira Regional Paraná – organização da Igreja Católica; um hospital em Maringá, no 
Paraná: Hospital Municipal de Maringá; um hospital do Ceará: Hospital Presidente Vargas, em 
Fortaleza. Proporcionando mais segurança e prevenção aos profi ssionais da área da saúde que 
atuam na linha de frente, como também, a outros profi ssionais que trabalham no acolhimento 
das famílias impactadas pela pandemia.

Para o Diretor Geral do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curiti ba, no Paraná, 
Dr. Rogério Kampa, a doação realizada em 2020 de 20 mil máscaras descartáveis de proteção 
individual vem suprir uma grande demanda evidenciada no ano da pandemia:

“
”

Somos muito gratos por esse auxílio, toda ajuda é bem-vinda para nossa 
instituição. Os hospitais, principalmente os fi lantrópicos, vêm enfrentando 
diversas difi culdades. Estamos sempre buscando atender a sociedade da melhor 
maneira possível. É um desafi o constante e iniciativas como esta vem somar com 
nosso propósito.
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Ainda a partir das parcerias com outras instituições sociais de Curitiba, a Associação Evangelizar É Preciso arrecadou e doou 
7.259 itens de higiene pessoal e limpeza, considerando não só o atendimento às famílias com suas necessidades básicas, mas 
compreendendo que esses materiais também contribuem com os cuidados para a prevenção da Covid-19.

A Associação Evangelizar É Preciso, como tantas outras organizações, precisou se reinventar no momento de crise, 
atendendo em maiores proporções as necessidades mais latentes da sociedade que se agravaram vertiginosamente com 
a pandemia da Covid-19. Novas estratégias precisaram ser elaboradas buscando articular uma rede solidária ainda maior, 
reverberando a solidariedade, a empatia e a compaixão na sociedade com foco ao público mais vulnerável.
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PARCERIA COM

INSTITUIÇÕES DO
TERCEIRO SETOR



O terceiro setor desempenha um papel fundamental na vida 
social, participando ativamente do processo de construção 
e desenvolvimento da sociedade, atuando nas áreas social, 
educacional, ambiental, da saúde, cultural, recreação, como também 
na promoção do voluntariado, direitos humanos e formação 
para cidadania. Esse trabalho está diretamente relacionado ao 
enfrentamento das mazelas sociais, direcionando os esforços 
na busca pela transformação social e, consequentemente, na 
melhoria das condições de vida das pessoas.

Em 2018, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
desenvolveu um levantamento apresentando o Mapa das 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) no Brasil, revelando que 
12 milhões de brasileiros estavam envolvidos de alguma forma 
com o terceiro setor. Deste total, 2,9 milhões de pessoas eram 
empregadas por esse Setor. A pesquisa ainda informa que no 
Brasil, nesse mesmo período, atuavam 820.400 OSCs, das quais 
83% contavam exclusivamente com o trabalho voluntário. 

A atuação do terceiro setor não seria indiferente aos problemas 
sociais agravados no período da pandemia da Covid-19. Segundo 
a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos (ABCR), por 
meio dos dados do Monitor de Doações, entre os meses de março 
a dezembro de 2020, os brasileiros doaram mais de R$ 6,5 bilhões 
para o combate das consequências geradas pelas crises sanitária e 
econômica que se alastraram pelo país, como o desemprego, fome 
e a perda de renda. Esses números refletem a força da união da 
sociedade civil e as organizações sociais.
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Reconhecendo todo potencial transformador frente aos desafi os impostos à sociedade, a Associação Evangelizar É Preciso acredita, 
apoia, investe e promove a visibilidade do terceiro setor, construindo uma rede solidária que reverbera em benefí cios cada vez mais 
amplos e sólidos à população. É com as parcerias que são realizadas ações que visam a promoção da dignidade humana em diversos 
segmentos de atuação. 

Muitas organizações sociais também precisaram se adaptar às novas demandas da pandemia, redirecionando seu foco de atendimento 
às novas necessidades básicas apresentadas pelas famílias impactadas pela crise, como o desemprego e a perda de renda, o que 
comprometeu as questões básicas de subsistência de milhares de pessoas, como o acesso à alimentação, que é um direito social 
consti tuído pela Carta Magna. 

Desse modo, algumas insti tuições passaram a atender as comunidades do entorno em que estão inseridas, com repasses de alimentos e 
outros itens de primeira necessidade, arrecadados a parti r de campanhas e parcerias com empresas, pessoas fí sicas e outras organizações. 

Com esse movimento, pela busca da equidade social, a Associação Evangelizar É Preciso atendeu 77 insti tuições sociais e Hospitais em 
dez Estados e no Distrito Federal no ano de 2020: Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, contemplando diversos públicos, como os idosos, as pessoas com defi ciência, migrantes, 
crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua, dependentes químicos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco.
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OraçãoAÇÕES VOLTADAS
ÀS CRIANÇAS



O Projeto ABRACEI é uma parceria entre a Associação Evangelizar É 
Preciso e a Pastoral da Criança que teve início em 2012. 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.

PROJETO
ABRACEI
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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

Nunca a solidariedade e empatia se fizeram tão necessárias no atual cenário de 
incertezas gerado pela pandemia da Covid-19 na sociedade. Desse modo, mesmo nos 
momentos mais desafiadores, a Associação Evangelizar É Preciso promoveu mais um 
ano da “Campanha Páscoa da Vida”, resgatando o verdadeiro sentido da Páscoa da 
ressureição e possibilitando momentos de reflexão em que Cristo nos apresenta o gesto 
concreto de compaixão ao próximo. 

Mesmo celebrada com os tradicionais chocolates, é importante salientar o simbolismo 
que advém dessa data, enaltecendo a passagem de Jesus na Terra, o que permitiu que a 
civilização vivesse uma vida mais fraterna e humana.

É por meio da partilha que a Associação Evangelizar É Preciso propõe uma nova 
perspectiva da celebração da Páscoa, em que o intuito é a arrecadação de doces e 
chocolates que são distribuídos às crianças em situação de vulnerabilidade social, que 
são assistidas pelas organizações parceiras da Associação. Crianças já fragilizadas no seu 
contexto social, que nesse período padecem ainda mais com as consequências de um 
novo cenário de crises sanitária, econômica e social.

Os resultados da Campanha foram impactados vertiginosamente, reduzindo em cinco 
vezes o número de arrecadações em comparação ao ano anterior. Consequência das 
restrições dos decretos municipais, repercutindo em menor participação da comunidade. 
Porém, buscando levar alegria e adoçar a vida de quem mais precisa, arrecadamos 96 
quilos de doces e chocolates. Desse modo, mesmo com todas as adversidades, foram 
contempladas 429 crianças da Escola Social Coração de Jesus, localizada na região 
periférica de Piraquara, região metropolitana de Curitiba, no Paraná.
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CAMPANHA DO
MATERIAL ESCOLAR

O novo cenário pandêmico impactou de forma densa o sistema 
educacional brasileiro no ano de 2020, retrocedendo as conquistas dos 
últimos anos em relação ao acesso de crianças e adolescentes à escola, 
conforme destaca o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância). 

De acordo com o novo panorama divulgado pelo UNICEF, a exclusão 
escolar durante o ano de 2020 revela dados preocupantes: mais de 5 
milhões de meninos e meninas não tiveram acesso à escola no Brasil. 
Destes, mais de 40% eram crianças entre 6 e 10 anos, idade que 
anteriormente à pandemia não era mais um desafio em se tratando da 
adesão escolar no Brasil. São crianças em fase de alfabetização e outras 
aprendizagens, complementares às próximas etapas escolares, podendo 
gerar outros impactos no processo de construção do País. 

Ainda segundo o estudo “Cenário da Exclusão Escolar no Brasil – 
um alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na Educação”, 
lançado pela UNICEF, com as escolas fechadas em 2020, quase 1,5 
milhão de crianças e adolescentes, entre 6 e 17 anos não frequentaram 
a escola de forma remota ou presencial. Dentre esse número, 3,7 
milhões estavam matriculados, porém não conseguiram acompanhar a 
nova metodologia do ensino remoto, tendo seu direito constitucional à 
educação comprometido.

O estudo em questão também menciona que os mais afetados 
diante desse novo panorama educacional são os mais vulneráveis 
socialmente, como as crianças e adolescentes pretos, pardos e 
indígenas, correspondendo a 69,3% do total desse público sem acesso 
à escolarização.

A “Campanha do Material Escolar”, lançada reiteradamente pela 
Associação Evangelizar É Preciso no início do ano letivo, não previa 
um cenário de dimensões tão alarmantes. No entanto, conforme 
os desdobramentos da pandemia, fez-se necessário a extensão da 
Campanha, que tem por objetivo a arrecadação de materiais escolares 
para o atendimento de crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos em 
situação de vulnerabilidade social. É um incentivo para que esse público, 
mesmo com toda a precariedade do acesso à educação nesse período e 
mesmo em casa, não se desmotivasse dos processos de aprendizagem 
contribuindo materialmente e facilitando às condições para os estudos 
dessas crianças e adolescentes. 

Com o apoio de voluntários, arrecadamos e doamos 1.262 materiais 
escolares no ano de 2020, atendendo 65 crianças e adolescentes que 
residem em Curitiba.

Na dimensão do quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 
essa ação que também é solidária, visa a educação de forma inclusiva 
e equitativa, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida, conduzindo a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes.
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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 e doces para 
atender crianças, e meias e produtos de higiene pessoal para atender aos idosos. 

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

Em uma época que inspira empati a e cuidado com o próximo, muitas pessoas se esmeram em 
parti lhar com outros, esses senti mentos tão nobres, por meio de ações concretas. É o caso dos 
colaboradores, associados, apoiadores e empresas que se mobilizam e moti vam outras pessoas a 
também parti ciparem da Campanha de arrecadação de presentes.

O ano de 2020, mesmo diante de todas as difi culdades trazidas pela pandemia, ainda reservaria uma 
grata surpresa em relação aos resultados da “Campanha Natal de Verdade”. Surpreendentemente, 
foi o ano de Campanha com o número maior de arrecadações, inclusive replicando esse movimento 
solidário em outros estados por meio de voluntários. Foram atendidas enti dades sociais nas regiões 
de Curiti ba e Maringá no Paraná, Fortaleza no Ceará e na Capital de São Paulo. Desse modo, foram 
contempladas com presentes 5.731 crianças e 742 idosos, correspondendo a um aumento de 53% 
de arrecadações em relação à mesma Campanha do ano anterior.
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OraçãoAÇÕES DIRECIONADAS 
AOS IDOSOS 



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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Segundo os Objetivos 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 política de todos, sem distinção de sexo, deficiência, raça, etnia, origem e religião.

No Brasil, há um número cada vez maior de pessoas idosas, ou seja, pessoas com 
60 anos ou mais. Conforme o Laboratório de Demografia e Estudos Populacionais, 
a população idosa no Brasil estima-se em 30 milhões de pessoas no ano de 2020. 

São pessoas que contribuíram para a construção e desenvolvimento das sociedades 
e que atualmente são usuários dos serviços sociais, de saúde e proteção, prestados 
pelo Estado, e precisam usufruí-los em plenitude, tendo seus direitos garantidos e 
assegurados, conforme regem o Estatuto do Idoso e a Constituição Federal. 

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, garantir e defender os 
direitos dessa população. 

Os serviços públicos, programas e projetos socioassistenciais visando a melhoria da 
qualidade de vida dos idosos, desenvolvidos por meio de políticas públicas eficientes 
e efetivas, devem ser pautas constantes de reflexão 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, o 
fortalecimento de vínculos e a aprendizagem por meio das trocas de experiências 
entre as gerações. 

A Associação Evangelizar É Preciso considera ainda que é seu papel articular 
esforços de comunicação,  disseminação de conhecimento e de produção de 
conteúdo de qualidade que possa servir como reflexão, para que todas as esferas 
da sociedade compreendam os desafios de se promover e garantir os direitos dos 
idosos em sua integralidade. A elaboração de políticas 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 comunicativa 
para fomentar esse debate.
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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 assistidas 
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 
desafios impostos aos idosos, a TV Evangelizar apoia e contribui com suas ações, a partir da 
produção e transmissão do Programa “Envelhecer de Bem com a Vida”. O 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 2020

Celebrado em 13 de maio, o Dia da Fraternidade Brasileira foi criada em 1961, a parti r 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 parti r 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 difi culdades 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. 

Moti vados por essa necessidade, 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 1.389 cobertores, contemplando idosos, pessoas em situação de rua 
e também famílias em situação vulnerável de Curiti ba. A pandemia provocada pelo Covid-19 
não impossibilitou que o trabalho de levar conforto e cuidado no inverno fosse realizado pela 
equipe da Associação Evangelizar É Preciso. 

Esse movimento vai ao encontro das diretrizes do Estatuto do Idoso, no senti do de priorizar 
pelo atendimento as 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, a Associação Evangelizar É Preciso busca atender a essa legislação. Por fi m, 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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ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA 
E OUTRAS COMORBIDADES 



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 
ou mobilidade reduzida 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 13 pessoas 
com cadeiras de rodas.

A Associação Evangelizar É Preciso arrecada os lacres de alumínio, os repassa à Concessionária, 
que encaminha em troca cadeiras de rodas, desti nadas para pessoas que não tenham condições de 
adquirir esse material pelos meios próprios. 

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 com o cuidado ao meio ambiente, a 
parti r do compromisso 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, incenti vando as pessoas a parti ciparem e a divulgarem o “Projeto do Lacre Amigo”. 

Com essa parceria, buscamos 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, conforme 
as diretrizes da Lei da Acessibilidade.

41



CUIDAR É PRECISO
Segundo estudo apresentado pelo IBGE (Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca) no ano de 2019, 45 milhões de brasileiros ti nham algum ti po 

de defi ciência, cerca de 25% da população do País.
A Lei de Inclusão nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conceitua a pessoa com defi ciência: “Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

fí sica, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua parti cipação plena e efeti va na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas”. 

A Lei da Inclusão é uma conquista da sociedade brasileira, valorizando a pessoa com defi ciência e a amparando no convívio social e o pleno exercício 
da cidadania, insti tuindo uma nova cultura pela equidade social.

Amparados e inspirados pela Lei de Inclusão, a Associação Evangelizar É Preciso abre espaço para o atendimento das pessoas com defi ciência ou 
mobilidade reduzida, visando minimizar os desafi os impostos a essas pessoas diariamente. Proporcionando mais mobilidade, qualidade de vida e saúde, 
por meio do acesso aos materiais hospitalares e materiais para a manutenção ou recuperação da saúde de cidadãos que necessitem e não tenham 
condições para essa aquisição. 

As solicitações acontecem diretamente na Sede da Associação Evangelizar É Preciso, por meio telefônico, presencial ou parti cipação no Programa de 
Rádio “A Hora do Associado”, que é transmiti do diariamente pela Rádio AM Evangelizar para moradores de Curiti ba e Região Metropolitana. 

Desse modo, em 2020 arrecadamos e doamos 22 cadeiras de rodas, 8 cadeiras de banho, 4 andadores, 3 camas hospitalares, 1 adaptador de vaso 
sanitário, 4 colchões de ar, 4 bengalas, 4 botas ortopédicas, 1 ti poia, 1 umidifi cador de ar, 1 inalador, 8 pares de muletas, 2 aparelhos auditi vos, 17 kits 
para curati vos e 10.393 fraldas geriátricas.

Esses itens são arrecadados também por meio das divulgações feitas por nossos veículos de comunicação da Associação Evangelizar É Preciso, assim 
como, são ofertados espontaneamente pelos ouvintes. Assim, no ano de 2020 foi possível atender 253 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.

42



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 um canal onde podem parti cipar e expor suas necessidades com pedidos de móveis, materiais de construção, eletrodomésti cos e 
outros itens para casa. Por outro lado, aqueles que tenham condições em ajudar, veem nesse processo a possibilidade de contribuir com quem mais 
precisa, proporcionando mais conforto e qualidade de vida às pessoas em situação vulnerável. 

Essa comunicação também acontece por meio presencial, telefônico ou e-mail de forma contí nua. Dessa forma, a parti r das doações dos ouvintes, 
repassamos 63 móveis e eletrodomésti cos a pessoas de baixa renda em situação de vulnerabilidade social que declararam não ter condições de adquirir 
determinados itens por meios próprios. Vale destacar que foram tomados todos os cuidados sanitários para que as doações chegassem às pessoas.

Inspirados pela Lei Orgânica da Assistência Social, que enaltece o respeito à dignidade do cidadão, garanti ndo o atendimento às suas necessidades 
básicas, essas arti culações vão ao encontro dessa diretriz no senti do de proporcionar condições estruturais em muitas casas.
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GESTOS
QUE ACOLHEM

Na perspecti va do acolhimento às mães gestantes que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social e declaram não terem 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 pesquisa realizada pela empresa Bússola Social, a pandemia da Covid-19 
reduziu ainda mais a renda das famílias brasileiras no ano de 2020. Muitas dessas 
famílias não conseguiram acesso ao auxílio emergencial do Governo Federal. A 
pesquisa que contou com a parti cipação de 20 mil famílias brasileiras, revela que 21% 
dessas famílias mais empobrecidas estão sem renda alguma e, 38% dessas, dependem 
de doações para se manterem. O estudo ainda informa que das famílias respondentes, 
pelo menos um membro perdeu o emprego durante o período pandêmico. 

Muitas gestantes ou outras pessoas da família, que fazem parte desse grupo afetado 
pela pandemia, procuram a Associação Evangelizar É Preciso na expectati va de serem 
atendidas com itens necessários o bebê que vai nascer, uma vez que a campanha de 
arrecadação de roupas para recém-nascidos é amplamente divulgada em Programa 
da Rádio Evangelizar AM.

De acordo com a realidade apresentada e o novo contexto social, 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 1.155 
itens para bebês, entre eles: roupas, cobertores, toalhas, fraldas infanti s e outras 
necessidades, contemplando 38 gestantes que residem em Curiti ba, em 2020.

Essa comunicação acontece diretamente na Associação, também 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.
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”

Para a avó Rita de Cássia do Rosário, de 36 anos, o apoio da Associação 
Evangelizar É Preciso foi fundamental para a chegada de seu neto, conforme relata:

Esse movimento solidário de valorização da vida e a promoção da dignidade 
humana em todas as fases vai ao encontro da Consti tuição Federal em relação 
aos direitos sociais da proteção à maternidade e a infância. Essa ação também é 
consonante ao Objeti vo de Desenvolvimento Sustentável, que visa o amparo a 
mulheres grávidas e crianças recém-nascidas. 

“Quando minha fi lha, menor de idade, engravidou fi quei muito 
afl ita pensando nas difi culdades que estamos enfrentando e que se 
tornariam mais difíceis com a chegada de um bebê, sabendo que o 
pai da criança não assumiria a responsabilidade. Recorri à Associação 
Evangelizar É Preciso e logo recebi a visita da Assistente Social. Ela nos 
orientou a procurar os nossos direitos, mas prontamente nos atendeu 
com roupas e fraldas para o bebê que nasceria nos próximos meses. 
Me senti acolhida em saber que meu neto estaria amparado nessas 
primeiras necessidades em um momento tão importante.
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DOCUMENTÁRIO “OH! MINAS GERAIS: 
300 ANOS” – TV EVANGELIZAR (2020) 

Propagar a cultura regional do estado de Minas Gerais valorizando sua história e 
evidenciando seus traços religiosos nesse contexto que também é turísti co. Esse é o 
teor do documentário “Oh! Minas Gerais: 300 anos” produzido e transmiti do pela TV 
Evangelizar no ano de 2020. 

O documentário trata-se de um verdadeiro passeio pelos roteiros turísti cos, religiosos 
e culturais das cidades históricas de Minas Gerais, como São João Del Rei, Ouro Preto, 
Mariana e Tiradentes. Ressaltando a essencialidade dessas regiões, o documento também 
é informati vo, apresentando a miscelânea de interferência de esti los artí sti cos barroco, 
rococó e góti co atrelados à arte colonial brasileira, tornando essa região singular. 

Outras vertentes culturais artí sti cas como a música também são abordadas no 
documentário, assim como a mineração do ouro, ponto marcante da história da região. 

Todo o arsenal cultural das cidades históricas de Minas Gerais, pela contemplação dos 
turistas, também gera renda para essas regiões, para as famílias artesãs, para o comércio 
que engloba a gastronomia e o segmento de transporte, entre outros. 

Conhecer a história permite o reconhecimento e o senti mento de pertença ao contexto 
histórico-cultural brasileiro. Evidencia e enaltece as raízes de um povo miscigenado e 
fomenta a valorização da singularidade do Brasil. Especifi camente tratando do estado 
de Minas Gerais, região tão relevante pelo contexto histórico de lutas pela liberdade.

Desse modo, a TV Evangelizar promove o acesso ao conhecimento a milhares de 
pessoas por meio da televisão, evidenciando as raízes culturais e históricas do Brasil e 
insti gando também, o turismo, algo tão importante para manutenção e desenvolvimento 
das regiões do País.
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PROGRAMA LUMEN CLÁSSICA – RÁDIO 
EVANGELIZAR FM (2020)

A música clássica ou erudita foi criada a parti r do século XVIII e é composta apenas por 
instrumentos, proporcionando uma experiência singular aos ouvintes. Mas, além do prazer que a 
música proporciona, muitos são os benefí cios que a música clássica traz para o corpo e a mente, 
de acordo com a Sociedade Artí sti ca Brasileira (SABRA), embasada por estudos divulgados por 
renomadas Universidades pelo mundo, conforme elencados.

Segundo a Universidade de Oxford, no Reino Unido, a música clássica pode baixar a pressão 
arterial, favorecendo o funcionamento do sistema cardiovascular.

Para a Universidade de Aarhus, na Dinamarca, ouvir música clássica ajuda a combater a insônia, 
proporcionando noites de sono mais agradáveis, pois esse esti lo musical desperta emoções 
positi vas e dissipa os pensamentos negati vos. 

Conforme revela um estudo realizado pela Organização Britânica Mindlab, a música clássica 
auxilia no desenvolvimento do cérebro, esti mulando a concentração e a retenção do conhecimento. 
Isso ocorre porque esse esti lo musical categoriza melhor as informações que vão para o cérebro. 

Outro fator favorecido pela escuta da música clássica é a prevenção de doenças degenerati vas. 
Segundo um estudo realizado pela Universidade de Helsinque, na Finlândia, a música erudita ati va 
a memória e aumenta consideravelmente o desempenho da função cerebral. 

A música clássica, em sua essencialidade, é uma arte que tem a capacidade de proporcionar 
diferentes sensações aos seus ouvintes, inclusive no âmbito da melhora da saúde, qualidade de 
vida e bem-estar. É por meio desses preceitos que a Rádio Evangelizar FM dispõe de espaço 
exclusivo para a transmissão desse gênero musical.

O Programa de Rádio Lumen Clássica é transmiti do diariamente pela Rádio desde 2020, e traz 
uma introdução erudita para o rádio popular, apresentando o melhor de compositores e músicos 
clássicos e contemporâneos. 

A Rádio, por meio desse espaço, promove e incenti va o acesso ao conteúdo cultural e educati vo 
a milhares de pessoas pelas ondas do rádio, além da promoção da valorização de um repertório 
seleti vo e diferenciado.
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Em um ano tão repleto de desafios, nosso agradecimento 
especial aos associados e às associadas que, mesmo em 
meio às dificuldades enfrentadas, mantiveram suas doações. 
Agradecemos também aos fiéis que acompanharam as lives 
solidarias, e às empresas que nos apoiaram na realização dos 
eventos, com doações de cestas básicas, cobertores, entre outros 
itens. Vale ainda deixar nosso “muito obrigada” aos colaboradores 
da Obra, que intensificaram seu trabalho e sua dedicação para 
unir a ajuda recebida aos necessitados por meio dos programas
e divulgações, e à Arquidiocese de Curitiba (PR), que esteve 
sempre ao nosso lado com muito apoio e oração.

MENSAGEM DE 
AGRADECIMENTO:
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