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É com muita alegria que o grupo 
Fraternidade-Suécia envia o segundo 
boletim informativo para todos vocês 
que ajudam de uma forma ou de outra 
o nosso trabalho com crianças caren-
tes no Brasil.  Este boletim foi criado 
para informar a vocês sobre o trabalho 
que o grupo fez no ultimo ano e tam-
bém informar onde seu dinheiro foi 
empregado.

Solidaritetsrörelsens Hus 
Ekonomisk Förening (SHEF)

O grupo Fraternidade-Sverige 
agora é membro de SHELF.     

   A SHEF uma organização 
nacional de prestígio com mais de 
trinta organizações afiliadas. É um 

Gostariamos de agradecer todos 
vocês que participam do projeto Bli 
Fadder (Apadrinhe uma criança) e 
também aqueles que trabalham como 
voluntários. Segue as ultimas infor-
mações sobre os projetos:

Assistência Odontológica 
Centro E. Manoel Felipe 

Santiago
é uma organização filantrópica, não 
governamental e sem fins lucrativos, 
que mantém há 30 anos um consul-
tório dentário, na Rua Leopoldina 
685 – Bairro Santo Antônio – CEP 
30330-230 – Belo Horizonte – MG, 
onde dentistas em regime de tra-
balho voluntário prestam serviços 
odontológicos, que vão da profilaxia 
ao tratamento às crianças excluídas 
socialmente.

Em março a presidente da 
Fraternidade, Ilda Hansson, visitou 
esse local, onde encontrou um grupo 
de trabalho organizado e disciplinado. 
Com muito amor 30 voluntários mais 
a direção atendem aproximadamente 
300 pessoas por dia. Nesse local são 
servidos diariamente sopa com sandu-
íche a centenas de pessoas. 

Nos fins de semana crianças acom-
panhadas dos pais ali comparecem 
para estudos, reforço escolar, ajuda 
para desenrolar documentação, dis-
tribuição de remédios, roupas para re-
cém nascidos, enfim todo apoio para 
os deserdados da sociedade.

Mensalmente centenas de cestas 
básicas são distribuídas aos mais ne-
cessitados. Também nesse local crian-
ças e pais recebem informações sobre 
higiene bucal.

Enfim só mesmo vendo para ter 
uma idéia da proporção de um traba-
lho maravilhoso como esse...     

Sob a responsabilidade do Dr. 
Joaquim Resende, nesse local há um 
consultório dentário onde são atendi-

centro importante de trabalho para a 
paz, meio ambiente, solidariedade, 
bem como sobre questões globais e 
discussões a respeito. Sendo mem-
bro do SHEF, o grupo Fraternidade 
tem a oportunidade de participar dos 
eventos organizados por eles. Nestes 
eventos, o grupo além de divulgar 
o trabalho com crianças carentes no 
Brasil, temos também a oportuni-
dade de vender produtos brasileiros 
para a arrecadação de fundos para os 
projetos. O ultimo evento do SHEF 
aconteceu no dia 25 de maio e o 
grupo Fraternidade, graças a ajuda de 
voluntários conseguiu uma suma para 
os projetos. Obrigada aos voluntários 
e ao SHEF! Confira na foto abaixo o 
evento!

Hanna Olsson, Doralice Wennersten, Marta Costa, 
Ilda Hansson, Elsoly Lindqvist e Elaine Vieira.

  Vivere Promoção Humana - Rua São Paulo da Cruz, 256 -
Jd. Sto. Antônio - CEP 06130-060 - OSASCO-SP.

Creche/pré-escola que desenvolve programas de atendimento sócio-educa-
cionais para crianças, adolescentes e adultos.

Fraternidade-Sverige oferece uma ajuda financeira anual.
A SAS U-assist e Reseindustrins Barnfond  em parceria com a Fraternidade 

contribuem para o pagamento do salário de duas professoras na referida cre-
che.



das crianças das favelas adjacentes. 
Dentistas voluntários preenchem o 
horário das 9 as 18 horas diariamente 
num atendimento fraterno e gratuito.

Fraternidade financiou a compra 
de um compressor para melhorar o 
atendimento no consultório.

Projeto “Sorriso sem cáries 
Amarantina”

Devido ao grande sucesso do pro-
jeto “Sorriso sem cáries” em São 
José do Buriti e no Lar Nazaré, foi 
criado o projeto Sorriso sem cáries na 
cidade de Amarantina-MG. O projeto 
consiste na educação sobre a higiene 
bucal, na profilaxia da cárie e no tra-
tamento dentário de crianças carentes 
na cidade de Amarantina.

O fundo Tolvskillingshjälpen 
aprovou uma verba para o projeto 
“Sorriso sem cáries Amarantina” 
que teve início em Março de 2006.
   Os recursos foram alocados em 
duas frentes. Metade do montante 

foi empregada na compra de mate-
riais odontológicos. A outra metade é 
usada para ampliar o trabalho de pro-
filaxia e educação de higiene bucal. A 
Faculdade de Odontologia, Newton  
Paiva, num total de 30 voluntários, é 
agora responsável pela administração 
mensal dos cursos, palestras educa-
tivas para todos os participantes do 
projeto, com seus familiares e outros 
que desejarem participar dos eventos. 
Graças ao Dr. Joaquim Resende, 
dentista responsável pelo projeto em 
Minas Gerais, foi feita uma parceria 
com a Colgate-Palmolive em SP, que 
enviou 500 kits de creme dental, esco-
vas, flúor etc. Fraternidade-Sverige 
financia o transporte, lanches, des-
pesas extras relacionadas ao projeto. 
Tolvskillingshjälpen financiou todo 
material usado no consultório, bem 
como parte do salário da dentista e 
de uma auxiliar. Algumas das crian-
ças ainda  estão sendo atendidas por 
especialista em tratamento de canal. 
Graças ao envolvimento de pessoas 

Os Volontários da Faculdade de Odontologia Newton  Paiva em frente do trailer com consultório.

Amarantina 27 de maio

Amarantina 27 de maio

http://www.scaniafacken.com/tolvskillingshjalpen" \t "_blank


idealistas, humanas, todos  os volun-
tários de Belo Horizonte e a ajuda 
de todos vocês que fazem parte da 
Fraternidade o projeto foi um suces-
so. Para essas 218 crianças que podem 
agora sorrir sem medo, dormir sem 
dores nos dentes e acreditar que não 
estão sozinhas. A vossa solidariedade 
na cooperação mensal  é significativa 
na vida desses nossos irmãos. Por 
isso todos nos fazemos parte dessa 
realização.

Projetos em Pampulha (MG):
 Associação Assistencial Lar 

Maria de Nazaré,  é um Lar onde 
residem 40 crianças de 8 a 24 anos 
de idade, adotadas por Eva Maria da 
Silva. 8 dos rapazes maiores de 20 
anos agora vivem numa casa alugada, 
Todos trabalham e estudam. Três das 
jovens acima de 23 anos trabalham 
e moram num apartamento, onde se 
mantêm sozinhas. 

Grandes modificações e melhora-
mento foram feitos no Lar depois da 
mudança para Pampulha.

No andar superior uma oficina de 
costura em funcionamento. (No ano 
2002 a Fraternidade financiou a com-
pra dessas maquinas.)

Para o auto-sustento um bazar com 
roupas novas e usadas funcionando da 
9 às 18 horas, sob a responsabilidade 
de 3 senhoras aposentadas.

Também uma pequena gleba de 
terras foi comprada com ajuda do 
grupo Amigos do Kuwait. Ali criam 
galinhas, cultivam mel e fazem pe-
quenas plantações de milho, também 
iniciaram uma plantação de laranjas, 
bananas e frutas em geral para o sus-
tento e lazer das crianças nas férias.

Claudomiro, um dos filhos mais 
velhos, após o trabalho está dando 
aulas de reforço escolar em português 
para alguns dos jovens no lar.

Fraternidade tem financiado curso 
de natação para os menores e 4 com 
problemas mentais. José, com 25 anos 
com retardo mental, antes tinha os 
braços paralisados, agora  já consegue 
move-los.

Projeto Educação para todos
O grupo Fraternidade  criou este 

projeto para dar oportunidade aos 
jovens de ter uma carreira e um futuro 

melhor. O grupo financia metade da 
mensalidade da universidade para três 
jovens, os quais trabalham durante o 
dia para pagar a outra metade da men-
salidade. Os jovens beneficiados são: 
Saulo Pereira que cursa a Faculdade 
de Direito de Belo Horizonte e 
Betânia Lourenço de Souza que cursa 
Faculdade de Direito. Graças à ajuda 
de Sueli Andersson (Stockholm) que 
paga metade da mensalidade da facul-
dade para Israel Williano, ele cursa a 
Faculdade de Ciências Contábeis em 
Belo Horizonte. O projeto já é um 
sucesso, esses jovens já se destacaram 
sendo considerados um dos melhores 
alunos da turma!

Através da internet controlamos as 
notas e assiduidade dos referidos na 
Faculdade.

Claudomiro fez um curso inten-
sivo de física. Fraternidade também 
financiou um curso de informática 

e inglês para Claudomiro e Felipe. 
Felipe agora pinta seus quadros e 
mantém seus estudos.

Em marco 2006,  Lucas e Emerson 
iniciaram um curso de mecânica téc-
nica com duração de a 2 anos, assim 
terão o futuro garantido. Fraternidade 
paga mensalidade e almoço.

ISRAEL

Projeto: Sorriso sem  cáries 
Lar Nazaré.

Em 2005, em parceria com o 
fundo Olof Palmes Minnesfond 
e Tolvskillingshjälpen demos iní-
cio ao projeto “Sorriso sem cá-
ries”, financiando a compra de 
todo material usado no tratamen-
to dentário, numa parceria com 
Assistência Odontológica Centro E. 
Manoel Felipe Santiago que prestou 
os serviços odontológicos. Foram 
atendidos todos os crianças e jovens 
do Lar Nazaré, e também 90 crianças 
da  favela do Morro do Papagaio. Já 
os tratamentos de canal e profilaxia 
profunda foram feitos pela especialis-
ta Dra. Patrícia M. Mendonça. 

Nessa parceria Fraternidade-
Sverige financia a gasolina para o 
transporte das crianças ao consultório, 
uma vez que a organização prestadora 
do serviço Grupo E. Felipe Santiago 
localiza-se em Belo Horizonte.

Também foram adquiridos 400 kits 
compostos de escova, creme dental e 
fio dental para o programa de profi-
laxia num programa intensivo pro-
filático direcionado também a todos 
familiares.

Mais de 150 crianças foram aten-
didas.

SAULO

BETANIA



Casebre antes. Casebre depois.

Fraternidade fi nancia a reforma de um casebre.
 Fomos informados da existência de um casal muito pobre, com 5 fi lhos que sempre estavam doentes, porque onde 

moravam chovia muito dentro da casa, tudo muito úmido e mofo. Dr. Joaquim fi cou de verifi car o caso, e constatou o 
fato. Foi feito um orçamento de 600 dólares para a compra do material. O trabalho fi cou por conta do casal Solemar e 
Sandra e mais um amigo visinho que é marceneiro, juntos ergueram um teto fi rme com madeira para colocar as telhas.

Aproveitando o material usado ele fez a questão de fazer uma varanda, fi cou bonito não é!!!!! Para essa família, a 
vossa ajuda fez a diferença!!!!. Veja as fotos.

   Em memória do Fernando Cotrim. Tomas Åberg 
tomou a iniciativa de abrir esse fundo. E através de um 
esforço conjunto do mesmo com as associações Amigos 
do Kuwait e a Fraternidade foi possível efetuar à compra 
de uma perua Kombi usada para a instituição Lar Maria de 
Nazaré em Contagem-MG.

   RESEINDUSTRINS BARNFOND (formado por vá-
rias Companhias de turismo) 

http://barnfonden.nu/

   SAS-Uassist (associação dos funcionários da Cia. aérea SAS)

   TOLVSKILLINGSHJÄLPEN 
em Södertälje.

http://www.scaniafacken.com/tolvskillingshjalpen/

   UNGDOMSSTYRELSEN

http://www.ungdomsstyrelsen.se/main/

Patrocinadores e Parceiros.

   WÅGA & WILJA AB, Järfälla-Suécia

http://www.wagaowilja.se/

   OLOF PALMES MINNESFOND

http://www.palmefonden.se/

   BEG BYGG SANERING em Södertälje

http://www.begbygg.se/

É com muita satisfação que o grupo envia este boletim informativo para vocês que ajudam na continuação 
de nossos projetos. Tudo isto foi possível ser feito graças a vossa participação! Pedimos que continuem nos 
apoiando e que também espalhem entre seus amigos e famílias o trabalho do grupo Fraternidade-Suécia.


