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APRESENTAÇÃO
Em 2020 iniciamos o ano com a expectativa de viver plenamente o sentido da missão conada a cada um de nós:
Promover o Desenvolvimento Global de Crianças, Adolescentes e Jovens em situação de vulnerabilidade social, através
do Programa de Educação Global e Capacitação Prossional. Uma vivência baseada nos valores do acolhimento, na
escuta e amor. Inesperadamente veio a Pandemia provocada pelo Coronavírus, um grande desao para todos! Mudamos
o nosso foco de atuação que antes estava ligado somente às atividades presenciais nas comunidades atendidas, e
passamos a criar campanhas de doação e conectar parceiros para nos apoiar a ajudar nossos educandos e seus
familiares com doações de cestas básicas, quentinhas, kits de higiene e limpeza.
Tivemos que aprender, inovar e utilizar recursos tecnológicos para nos conectar com nossos atendidos. Passamos a ofertar
aulas online disponibilizadas no Youtube da Associação e também zemos lives no Facebook sobre temas que
encorajasse e animasse as pessoas na busca da Fé, Sonhos e Talentos!
Realmente foi o ano em que mais do que nunca se fez necessário ter otimismo, esperança e parceiros para caminhar
conosco! Então, de modo especial registramos aqui os nossos agradecimentos. Não seria possível ajudar nesse tempo
de pandemia sem os gestos solidários de vocês!
Gratidão,

Gerardine Kof
Coordenadora Institucional
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AÇÕES DA PANDEMIA
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SOBRE NÓS
A Associação Os Amigos de Clara Amizade
Brasil-Bahia - AACBA, foi criada legalmente, em
13 de maio de 2000. É uma entidade sem ns
lucrativos, que tem como objetivo: Promover o
desenvolvimento global de crianças,
adolescentes, jovens e adultos em situação de
vulnerabilidade social, através do Programa de
Educação Global e Capacitação Prossional.
Desde o início, o trabalho educativo e de
prevenção é realizado junto às comunidades da
periferia da capital baiana, o que contribuiu nas
orientações e decisões referentes ao Programa,
na sua evolução e no conhecimento maior das
participantes e suas necessidades. Hoje, por
meio do Programa de Educação Global e
Capacitação Prossional, a Clara Amizade
proporciona cursos na Casa Sede e em quatro
Centros Comunitários, integrando formações
nas áreas pessoal, familiar, social e prossional.

MISSÃO
Promover o desenvolvimento global de crianças,
adolescente e jovens em situação de
vulnerabiliadde social.

VISÃO
- Ser referência em possibilitar que pessoas em
situação de vulnerabilidade social transformem seus
sonhos em realidade;
- Ser referência na formação em direitos humanos;
- Ser referência em delização junto aos parceiros;
- Ser referência em sustetabilidade;
- Ser reconhecida nacionalmente como projeto

VALORES
Acolhida | Respeito | Ética | Transparência
Compromisso | Inovação | Fexibilidade
Prossionalismo.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO E ODS QUE IMPACTAMOS
SÃO CRISTÓVÃO

BAIRRO
DA PAZ

NOVA BRASÍLIA
DE ITAPUÃ

PIATÃ

ITAPUÃ
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ORGANOGRAMA
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EDUCAÇÃO GLOBAL
A Educação Global desenvolvida pela Clara Amizade consiste num processo capaz de contribuir com as pessoas para um
novo modo de olhar e pensar as realidades do mundo, despertando-as para contribuir com um mundo mais justo, com
equidade e direitos humanos garantidos para todos.
A Clara Amizade busca promover a cultura da paz, abertura intercultural e garantir a defesa dos direitos sociais,
orientação para o atendimento social e o fortalecimento de vínculos familiares, considerando todas as dimensões da
pessoa, contribuindo para que o público atendido, oriundo de situações de vulnerabilidades, faça escolhas diferenciadas,
que o promova e possibilite descobrir novos caminhos despertando suas capacidades e habilidades, tornando as pessoas
responsáveis nos planos pessoal, familiar e social.
Além dos cursos são trabalhados temas da formação humana, espiritual e cidadã, favorecendo a valorização da
identidade, expressão cultural, artes, direitos humanos, valores e princípios éticos e cristãos. Ao nal de cada turno de
atividades nos centros comunitários são distribuídos lanches, respondendo às orientações de segurança alimentar.

A Educação Global é desenvolvida por meio dos seguintes pontos:
- Conhecer a si próprio e o desenvolvimento das dimensões do ser;
- Apropriar-se dos meios para o seu desenvolvimento;
- Entender a educação como um processo articulado entre escola, família e sociedade em geral;
- Construir seu projeto de vida, para que possam ser feitas escolhas responsáveis;
- Assumir seu lugar na sociedade pela obtenção de uma formação prossional e de uma atividade geradora de renda;
- Assumir compromissos na sociedade buscando espaços de participação na transformação social;
- Respeitar a diversidade;
- Entender a espiritualidade como respeito à diversidade.
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PÚBLICO ATENDIDO E CURSOS OFERTADOS
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NOSSOS NÚMEROS EM 2020
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NOSSOS NÚMEROS EM 2020
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NOSSOS NÚMEROS EM 2020

3100 QUENTINHAS

875 LITROS DE LEITE

350 KITS DE HIGIENES E LIMPEZA

1200 CESTAS BÁSICAS
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NOSSOS NÚMEROS EM 2020

Observações:

ü Para favorecer a compreensão desse gráﬁco, informamos que os recursos do CRIESP (Criança Esperança) foram aplicados
em 2019. Os 2% que aparecem no gráﬁco correspondem a valores restantes, utilizados na compra de cestas básicas para
doar aos Educandos e seus Familiares;

ü A parceria com o Cooperforte em relação ao curso de Cabeleireiro iniciada em 2020, foi
rescindida por causa da Pandemia, assim como a transmissão e recepção dos recursos previstos;

ü Os recursos da Populorum Progressio serviram essencialmente à compra de
Equipamentos, Material ﬁxo e de manuseio nos Centros comunitários e na Casa Sede.
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AÇÕES NA PANDEMIA
Para cumprir as orientações ociais da Prefeitura Municipal de Salvador, que publicou o Decreto Municipal nº 32.256 de 16 de
março e da Organização Mundial da Saúde, a Clara Amizade suspendeu, no dia 18/03 as suas atividades pelo período de quinze
dias. A Equipe Educativa e Coordenação comunicou aos atendidos e seus familiares a suspensão das aulas, a importância do
Isolamento Social e as formas de prevenção da doença. A partir do momento que as atividades foram suspensas, os colaboradores
da Clara Amizade passaram a desenvolver os seus trabalhos de forma Home Ofce. Porém, mesmo sem as aulas presenciais, a
Associação continuou a dar suporte aos educandos e familiares, por meio de distribuição de Cestas Básicas e Kits de Higiene e
Limpeza entregues pelos Educadores que moram nos bairros onde acontecem as atividades, sempre tomando os devidos
cuidados: utilização do álcool em gel, máscaras e luvas. As Cestas e Kits de Higiene e Limpeza foram entregues após Campanhas
de doações, a exemplo da Campanha de Doação de Sabonetes, Doa + Salvador (realizado pela Prefeitura de Salvador a
Plataforma Solidareasy), Doe Gesto de Solidariedade, Dia de Doar, Nota Fiscal Eletrônica (SEFAZ) e o Natal da Amizade.
A generosidade atrai generosidade e assim novos parceiros se manifestaram trazendo doações na Casa Sede. De março a
dezembro de 2020, os educadores se organizaram por roteiro para favorecer a todos os beneciários e famílias, matriculados no
Projeto ou oriundos das comunidades atendidas.
Doações Realizadas:
➢ Cestas básicas: Durante o tempo da pandemia, 1.200 Cestas Básicas foram doadas - com uma média de 120 cestas básicas
em alguns meses. Foram entregues (por rodízios) aos beneciários do Projeto e suas famílias. As doações vieram de pessoas
físicas e instituições tais como MESA BRASIL(SESC), Criança Esperança/UNESCO, PRATO AMIGO, GRUPO PÃO NOSSO,
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE ITAPUÃ, CMDCA, LIGA DO BEM, Amigos do Conselho Clara Amizade,
TRANSFORMA BRASIL e INSTITUTO NEOENERGIA, Prefeitura de Salvador, através da SEMPRE (Secretaria Municipal de
Combate à Pobreza) e SECIS (Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência), dentre outros, que se colocaram à
disposição com a Equipe Educativa para ajudar na busca por doações e distribuições nos Centros Comunitários de São
Cristóvão, Bairro da Paz, Nova Brasília de Itapuã e Itapuã.
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AÇÕES NA PANDEMIA
Doações Realizadas:
➢ Quentinhas: Igualmente em 2020, foram distribuídas uma média de 85 quentinhas por semana totalizando 3.100
quentinhas de abril até dezembro, fornecidas pelos senhores Paulo da Rocha e José Guedes Júnior do time de futebol
FUTSELVA (Clube dos Associados do Banco do Brasil), para as famílias atendidas nos centros comunitários do Bairro
da Paz e na Casa São Pio em Itapuã. Essas quentinhas, feitas de forma caseira com muito carinho zeram a diferença
na vida de muitos beneciários do Projeto, e também para as ex-alunas e pessoas das comunidades atendidas,
particularmente as mães lactantes e pessoas debilitadas pela velhice ou doença.
➢ Kits de Higiene Pessoal e limpeza: Oferecidos por amigos da Vila Militar, Clara Amizade e pelos estabelecimentos
comerciais (ONIRA VARIEDADES, FARMÁCIA DROGASIL de Itapuã, Focas, LOJAS AMERICANAS e SUPERMERCADO
LARA), 350 Kits de higiene pessoal e limpeza foram entregues nas comunidades, correspondendo entre outros às
orientações de prevenção do Covid-19 com a utilização de álcool em gel, sabonetes e detergentes.

355 famílias receberam da Clara Amizade ajuda diferenciada, acompanhamento e orientações neste período
particularmente difícil de pandemia e por consequência de inatividade escolar e prossional dicultando o aceso à
proteção, à saúde e à alimentação básica. Essas ajudas não substituem às soluções administrativas e políticas, mas
transmitem esperança e dignidade para os mais vulneráveis lutarem com mais determinação num contexto angustiante e
desaador.
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ATUAÇÃO E DESAFIOS EM 2020
JANEIRO
Com o objetivo de oferecer no período de férias, momentos de entretenimento, aprendizagem e diversão aos beneciários, com
idade entre 08 a 17 anos, a Clara Amizade ofereceu entre os dias 13 a 24/01, Ocinas de Verão para os inscritos dos bairros da Paz,
São Cristóvão e Itapuã. O tema escolhido nessa temporada foi “Preservação do Meio Ambiente”. A programação contou com
Dança, Teatro, Gincana, muitas brincadeiras e a participação da SEMA – Secretaria do Meio Ambiente, que contribuiu com uma
palestra educativa. Ao nal foram ofertadas mudas de plantas.
A Jornada Pedagógica foi realizada entre nos dias 27/01 a 31/01. Dia 27/01, Cleyde Colin (Professora de Yoga), proporcionou
um momento relaxante de Yoga com técnicas de respiração, posturas e exercícios de Interiorização. À tarde houve a formação com
Jean Santos (Pedagogo), sobre a importância da Formação Continuada para o Educador Social. No dia 28/01, o tema da formação
foi Ansiedade e Depressão na Infância, mediada pela Psicóloga, Marília Soares. Dia 29/01, Juliana Lopes (Psicóloga, Técnica do
CRAS de Itapuã), dialogou com a equipe, sobre esse mesmo tema. Nos dias 30/01 e 31/01, construímos o Calendário de Atividades
2020.
Impactô, aceleração promovida pelo Instituto Neoenergia/Ekloos selecionou em Salvador, através de edital, três organizações da
sociedade civil - Clara Amizade, Acopamec e Cipó Comunicação e duas iniciativas de impacto - Bankman e Punk Hazard, dentre 118
organizações inscritas para participar de capacitações e mentorias nas áreas de gestão estratégica, negócios e inovação, por um
período de quatro meses. No dia 31/01, nal do programa, foi realizada uma banca de investimento, na qual a Clara Amizade foi
contemplada com um incentivo nanceiro que será utilizado, em 2021, na oferta do curso de Programação para os beneciários da
instituição.
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ATUAÇÃO E DESAFIOS EM 2020
FEVEREIRO
A Clara Amizade esteve presente no dia 16/02 no Auditório Dom Geraldo Majella Agnelo – Cúria Bom Pastor, para participar do
Seminário sobre a Campanha da Fraternidade 2020, evento realizado pela Ação Social Arquidiocesana (ASA). O tema foi:
“Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”.
Na manhã do dia 18/02, a equipe de Coordenação, Voluntários e Educadores Sociais participaram de uma Roda de Conversa
(mediada pelas orientadoras da Claire Amitié Internationale - Gérardine Kof, Carine Hébert e Rosalie Faye), que através de uma
apresentação de slides, partilharam os seus conhecimentos sobre a Cultura Clara Amizade, vida, carisma (Educação Global) e
virtudes da fundadora da Instituição: Thérèse Cornille. A formação teve como objetivo explicar mais sobre a fundadora e ajuda
a compreender o porquê a Associação prima em valorizar e acolher de forma tão especial os seus educandos (as), colaboradores,
voluntários, comunidade, amigos e parceiros.
À tarde, para encerrar as Ocinas de Verão, foi realizado no dia 18/02, o “Bailinho da Amizade”, no Clube OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), Praia do Flamengo, com a presença dos educandos do Bairro da Paz, São Pio, Itapuã e São Cristóvão. O
ambiente do evento foi decorado com carinho para recepcionar e acolher o público que compareceu fantasiado. A animação contou
com Brincadeiras, Baile de Máscaras, Desle de Fantasias, Concurso de Dança, Partilha e Lanche.
Em vista da retomada geral, fevereiro foi como em cada ano o mês de divulgação e matrículas de todos os cursos, por
consequência, roteiros foram organizados para assegurar presença e atendimento da Equipe Educativa nos diversos centros
comunitários. Foi um momento privilegiado para encontrar os alunos e seus responsáveis.
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ATUAÇÃO E DESAFIOS EM 2020
MARÇO
Retomada Geral de todas as Atividades - na primeira quinzena, retomamos as atividades, nas seguintes datas - 02/03 Bairro da Paz,
04/03 Itapuã e São Cristóvão, 05/03 Nova Brasília de Itapuã, no Espaço Informática.
Início da Pandemia: Na segunda quinzena, para cumprir as orientações ociais da Prefeitura Municipal de Salvador, que publicou o
Decreto Municipal nº 32.256 de 16 de março e da Organização Mundial da Saúde, a Clara Amizade suspendeu, no dia 18/03 as
suas atividades. A Equipe Educativa e Coordenação comunicou aos atendidos e seus familiares a suspensão das atividades, a
importância do Isolamento Social e as formas de prevenção da doença. A partir do momento que as atividades foram suspensas, os
colaboradores da Clara Amizade passaram a desenvolver os seus trabalhos em Home Ofce. Porém, mesmo sem as aulas
presenciais, a Associação continuou a dar suporte aos educandos e familiares, por meio de distribuição de Cestas Básicas e Kits
de Higiene e limpeza entregues pelos Educadores, sempre tomando os devidos cuidados: utilização do álcool em gel,
máscaras e luvas.

ABRIL/MAIO/JUNHO
O período de isolamento, por conta da COVID – 19 se prolongou e no mês de abril, em vista das distribuições das cestas básicas e kits
de higiene e limpeza nos Centros Comunitários, a Clara Amizade buscou novas estratégias e possibilidades para melhor assistir as
demandas emergenciais dos beneciários: lançou nas Redes Sociais e com os seus amigos, campanhas de arrecadação e se
articulou através da sua Rede de relacionamento.
Outra ação a ser destacada foi a organização de aulas remotas. Para a Equipe Educativa continuar ensinando conteúdos e estar
próxima do Público-Alvo precisou se reinventar e passou a oferecer aulas gravadas, a exemplo de Biossegurança, Artesanato (como
fazer suporte para celular), Limpeza Facial, Alongamento Corporal e Segurança na Rede, que foram publicados na página do
Youtube da Instituição, beneciando também os seguidores da página que não estão matriculados.
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ATUAÇÃO E DESAFIOS EM 2020
JULHO
Maratona de Aceleração Phomenta/Johnson & Johnson - A Clara Amizade foi uma das 12 instituições selecionadas para
participar e foi a única representante do Nordeste. A 18 Maratona ocorreu no período de 07/07 (Etapa de preparação) a 28/08
(encerramento com apresentações das soluções construídas), e teve como objetivo principal capacitar gestores das OSCS
selecionadas, para que recebessem mentorias, com o objetivo de criar soluções e acelerar ações para as instituições participantes.
Aucília Maria Santana (Assistente Social) e Michele Alves (Educadora Social de Dança), representaram a Clara Amizade na
Maratona.
Campanha Solidária “Doe Gesto de Solidariedade” No dia 18 de julho a Clara Amizade lançou a Campanha Doe Gesto de
Solidariedade, cujo objetivo era exercitar o amor ao próximo, por meio de doações de gêneros alimentícios ou valor nanceiro no
intuito de compor 230 cestas básicas por mês que foram doadas aos beneciários do Programa de Educação Global e Capacitação
Prossional. A Campanha foi um sucesso em gesto de amor e comprometimento solidário.
No dia 30/07 a Clara Amizade, (Equipe Educativa e Coordenação), participou da Ocina de Fotograa online com a Jornalista
Catiane Leandro. Foram abordados temas como: técnicas de fotograa, enquadramento, foco, planos, regras dos terços,
fotometria, fotos criativas, espiritualidade da fotograa e diversas dicas sobre o uso das imagens nas redes sociais.
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ATUAÇÃO E DESAFIOS EM 2020
AGOSTO
No dia 24/08, Gerardine Kof (Coordenadora Institucional da Clara Amizade) foi a convidada do Programa “A Voz das Mulheres”
(Rádio Excelsior da Bahia), apresentado por Márcia Mendonça. Gerardine contou sobre as ações que a Clara Amizade tomou
durante esse tempo de pandemia e pode falar sobre como a Instituição chegou ao Brasil, impactos e atividades realizadas.
A Clara Amizade, iniciou no dia 31/08, a participação na formação do Percurso Formativo do Programa Itaú Social Unicef, que
tem como Objetivo conduzir as OSCs participantes a trilharem um caminho de Três Estações: “Olhar pra Dentro” e rever sua história
a partir da Missão Institucional; “ Olhar pra Fora” e perceber as potencialidades existentes nas comunidades em que atuam e no nal
do itinerário formativo propor transformações possíveis e efetivas, através de um Plano de Intervenção, que inclui um processo de
seleção em vista de um aporte nanceiro.

SETEMBRO
A Associação realizou a sua primeira live: “Clara Amizade Celebrando a Vida”, no dia 22/09. Foi um momento muito especial com
as Educadoras Sociais de Artesanato: Alexandrina Dias e Dilma Lacerda, mediada por Daniela Miranda (Coordenadora de Projeto
da Clara Amizade). As Educadoras contaram sobre como começaram a atuar na Associação e tiraram dúvidas dos internautas.
Houve também uma intervenção artística. A Educadora Social de Dança, Michele Alves, coreografou e apresentou poesias de Joice
Santana.
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ATUAÇÃO E DESAFIOS EM 2020
OUTUBRO
Para dar continuidade ao ciclo de lives online, no dia 27/10, foi realizada a live: “Clara Amizade, Celebrando os Sonhos”. O
tema foi escolhido como uma forma de lançar uma reexão sobre a importância da realização dos Sonhos. As convidadas do dia: a
Empreendedora da Área da Beleza, Taty Factum (Ex Educanda Clara Amizade) e a Dentista Dra. Erasma 19 que deu um belíssimo
depoimento de superação do câncer de mama. A live foi mediada por João Assis, Educador de Informática da Clara Amizade.
Tivemos também intervenções artísticas, coreografadas por Lisandra Lacerda (Educanda da Instituição), com a direção de Michele
Alves, Educadora Social de Dança.
Adveniat, Projeto aprovado - Foi com muita satisfação e alegria que José Carlos Vieira Machado, Membro do Conselho da Clara
Amizade, apresentou no dia 29/10, para a Coordenação e demais Membros do Conselho, o Projeto aprovado pela Adveniat e CAI
“Implantação de um Sistema Fotovoltaico na Casa Sede da Clara Amizade”, elaborado por ele e Carine Hebert, com o incentivo e
parecer de Dom Murilo Krieger, Arcebispo da cidades de Salvador.

NOVEMBRO
Para fechar o ciclo de lives 2020, no dia 30/11 (segunda-feira), às 15h, foi realizada a live: “Clara Amizade, Celebrando Os
Talentos”. Todos os anos a culminância das atividades é realizada com os Educandos (as), que apresentam nos palcos: peças
teatrais, dança, música e desles. Porém, por conta da Pandemia, a forma de celebrar foi reinventada: online! Foi uma forma de
comemorar os 05 Anos de Show de Talentos com a presença das convidadas Carla Assis (Pedagoga), Islânia Almeida (Jornalista e
Atriz), Michele Alves (Educadora Social de Dança) e na mediação, João Assis (Educador Social de Informática).
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ATUAÇÃO E DESAFIOS EM 2020
DEZEMBRO
Por mais desaador que tenha sido 2020, encontramos motivos para celebrar. Em equipe dividimos diversos momento no ano:
medo, superação, vontade de ajudar ao próximo. Então nada mais justo que celebrar de forma fraternal esse ano tão atípico. No dia
15/12, foi realizada(com todos os devidos cuidados em relação à pandemia, a Confraternização de Natal da Clara Amizade
com a participação da Equipe Educativa e Coordenação. Tivemos como convidadas as voluntárias da Clara Amizade: Lívia
Nascimento (musicista e ex educanda Clara Amizade), que tocou diversas músicas de Natal com o instrumento, fagote e com Eliene
Nascimento (mãe de Lívia), que leu uma mensagem motivacional de nal de ano feita por ela especialmente para esse momento.
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NOSSA MEMÓRIAS

Aceleração Impactô

Ocinas de Verão

Bailinho de Carnaval
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NOSSA MEMÓRIAS

Retomada das atividades

Jornada Pedagógica
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NOSSA MEMÓRIAS

Entrega de doações às Famílias atendidas
nas Unidade de Execução do Projeto
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NOSSA MEMÓRIAS

Percurso Formativo Itaú Social/Unicef

Lives: realizadas pela Clara Amizade e
participação no programa AVoz das Mulheres
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NOSSA MEMÓRIAS

Instalação das Placas Fotovoltaicas

27

CONQUISTAS
Poder contar com Parceiros novos e antigos, que ajudaram com doações de Kits de higiene, quentinhas e
cestas básicas, que foram distribuídos aos educandos e seus familiares;
Aproximação com o público, mesmo de forma online, através das aulas remotas com temas como:
Alongamento, Artesanato, Maquiagem, Segurança nas Redes e Biossegurança;
No período de Setembro a Novembro realizamos três lives. Os temas sempre motivavam a Celebração:
Celebrando a Vida, Celebrando Os Sonhos e Celebrando Os Talentos;
Participação na Formação do Programa Itaú Social, com a presença de alguns membros da Equipe
Educativa, Coordenação e Voluntários. A Proposta da formação era rever a história da Instituição, revisitar
a missão, os processos de gestão e ao nal escrever um projeto de Intervenção;
Implantação de Sistema Fotovoltaico de Placas Solares na Casa Sede da Clara Amizade, reduzindo os
custos com energia elétrica;
Participação no projeto Fique Bem, uma realização da ONG Gaia+ em parceria com o Instituto Israelita
de Ensino Bem Educação em Saúde. Por meio dessa parceria ao longo do ano, a Equipe Educativa teve
acesso à diversos vídeos produzidos por especialistas, que tratavam de temas como saúde mental,
autocuidado e habilidades Socioemocionais durante a pandemia.
28

PERSPECTIVAS
Construção do Plano de Voluntariado;
Construção da Estrutura Pedagógica da Educação Global Clara Amizade;
Valorização do Trabalho em Rede. Acessar as nossas Redes foi fundamental em 2020, para contribuir com
o nosso público em situação de vulnerabilidade social. Queremos continuar dialogando e seguindo juntos
neste ano de 2021;
A Mobilização de Recursos é o coração das Organizações do Terceiro Setor, sabendo disso queremos
fortalecer a nossa atuação através de formações continuada, networking e criação de um Plano de
Captação de Recursos com os objetivos para o ano;
Priorizar a comunicação, através da execução do Plano de Comunicação: focar em ações que possam dar
visibilidade à Associação, trazer novos parceiros, delizar os já existentes e trabalhar conjuntamente com o
setor de Mobilização de Recursos;
Formação Continuada: diante do cenário atual de muitas mudanças, será fundamental a preparação de
toda a Equipe para superação dos desaos do “Novo Normal”, trazido pela Pandemia;
Inovação e Criatividade: possibilitará tornar os processos mais ecazes e nos ajudará fazer melhor o que
já fazemos.
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TESTEMUNHOS
“Bom dia! O meu nome é Anatalia, tenho 35 anos e sou mãe de duas alunas da Clara
Amizade, Ágata e Anatiele e venho dizer quanto a Associação mudou a nossa vida,
contribuiu com a educação das minhas lhas ao fazerem os cursos. Elas estão aprendendo
muito na Clara Amizade. No tempo da pandemia, não teve aulas de forma presencial,
técnicas e teóricas, mas continuamos em casa, respondendo aos formulários e fomos
beneciadas com as quentinhas e cestas básicas. Foi uma grande ajuda! Espero que esse
ano 2021, a Clara Amizade consiga voltar a fazer as aulas práticas!
Em 2018, a minha lha mais velha começou e concluiu o curso de Informática no Centro
Comunitário em Nova Brasília. Depois continuou em 2019 na Casa São Pio em Itapuã com
o curso de Maquiagem e Penteados. Esse ano, começou o curso de Mega-Hair, mas não
deu certo com a pandemia. Espero que esse ano de 2021, ela possa retomar e fazer o curso
de Inglês. A minha expectativa para 2021 é que esse ano seja melhor e que a gente possa
se reunir todo o mundo de novo!”
Anatalia Bonm Soares – 35 anos, Bairro de Itapuã

“Olá! Meu nome é Anatiele, tenho 15 anos e sou do bairro de Itapuã. Em 2018 z o curso de Informática. Eu era muito tímida e ainda
sou, mas na Clara Amizade, me ajudaram muito a fazer amizades. Quando comecei o curso, eu não entendia nada! Mas aí, João, o
professor fez com que eu entendesse e conhecesse tudo. Foi proveitoso pois hoje, me sinto à vontade. Aprendi muito! Depois do
curso de Informática, eu continuei na Casa São Pio onde z os cursos de Maquiagem e Penteados. Atualmente, estou no curso de
Mega-Hair, só que devido à pandemia tivemos que parar. Confesso que foi muito complicado, mas a Clara Amizade está sempre
com a gente com questionários, vídeos...para que a gente não casse em casa sem fazer nada e não esquecesse dos cursos. Hoje,
estou com saudades das minhas amigas, do curso, de tudo. Para 2021, espero que a vacina venha e que a gente consiga voltar, se
abraçar! A minha mensagem? Fique em casa, se cuide, use máscara e tenha fé! Tudo isso vai passar”!
Anatiele Bonm Alves- 15 anos
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TESTEMUNHOS
“Meu nome é Agatha. Tenho 12 anos. Moro no bairro de Itapuã. Conheci a Clara Amizade pelos cursos de Artesanatos e Pintura. Passei o
ano seguinte para o curso de Informática, mas cou parado e vou ter que recomeçar. Para 2021, espero que tudo volte ao normal!”
Agatha Bonm Soares- 12 anos

“Que incrível. Esses números de doações representam vidas e histórias que a Clara Amizade cuida com muito afeto, através de uma equipe
comprometida e iluminada!”
Luís Eugênio, Coordenador da ONG Bumbá

“Olá, me chamo Taiane Marques. Sou aluna da Associação Clara Amizade e hoje vim falar da importância das Doações das Cestas Básicas
e dos Materiais de Higiene que eu e todas as minhas colegas recebemos. Para mim essas doações estão sendo muito importantes, pois eu,
minha família e meu marido estamos desempregados. Não temos condições de trabalhar. Eu trabalho na área da estética. Me
prossionalizei na Associação e me inscrevi para fazer outros cursos, mas com essa situação da pandemia, as aulas estão suspensas,
estamos vivendo uma situação muito difícil. Então, quero agradecer muito a todos os colaboradores por essa ajuda. Agradeço em nome da
minha família e meus colegas. Agradeço também a todos os colaboradores da Associação, sem vocês não sei o que seria da minha vida e da
minha família.”
Taiane Marques, Educanda da Área da Beleza, Itapuã
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TESTEMUNHOS
“Ainda bem que eles têm vocês por perto!”
João Pedro Teles, Founder e CEO at Bankman

“Obrigada, Clara Amizade por estar sempre lado a lado com os pais, ajudando e cuidando das nossas meninas. Não tenho palavras para
descrever a minha gratidão!”
Joanze Conceição de Almeida, mãe de duas Educandas

“Vemos o quanto a ação solidária tem feito a diferença no mundo! Parabéns a Clara Amizade e a tantas outras pessoas e organizações que
tem sido gota de esperança, transformação e ajuda!”
Joice Santana, secretária, voluntária do Conselho Clara Amizade
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PARCEIROS

CLAIRE AMITIÉ INTERNATIONALE
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E PARA 2021...
Queremos mesmo é viver um ano mais leve,
conduzido pelo verbo “Esperançar!” Que a
vacina chegue logo para todas e todos,
promovendo Saúde e Esperança, para que
continuemos defendendo a vida, lado a lado
com os nossos Educandos, Seus Familiares,
Parceiros e Amigos. Vamos juntos!

E como já dizia Paulo Freire:
É preciso ter esperança, mas ter esperança do
verbo esperançar; porque tem gente que tem
esperança do verbo esperar. E esperança do
verbo esperar não é esperança, é espera.
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás,
esperançar é construir, esperançar é não desistir!
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