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É com muita alegria que o grupo 
Fraternidade-Suécia manda o terceiro 
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 último ano e tam-
bém informar onde seu dinheiro foi 
empregado.

Lar Assistencial Maria de 
Nazaré

O grupo Fraternidade-Sverige tra-
balha já alguns anos com o Lar Maria 
de Nazaré onde financia vários proje-
tos nesta instituição. Vamos conhecer 
alguns destes projetos e verificar o 
progresso destes alongo dos anos.

Projeto Educação
Um dos objetivos principais do 

grupo Fraternidade é fornecer as fer-
ramentas necessárias para a educação 
de jovens carentes. Por este moti-
vo, desde 2005 até os dias atuais, a 
Fraternidade financia 50% da mensa-
lidade da universidade Newton Paiva 
em Belo Horizonte para 3 jovens do 
Lar Maria de Nazaré, os quais traba-
lham durante o dia para pagar o res-
tante da mensalidade. Os estudantes 
beneficiados são: Saulo Lourenço 
e Betania Lourenço que cursam 
Faculdade de Direito e Israel 
Williano, que cursa a Faculdade de 
Ciências Contábeis. O projeto já é 
um sucesso, esses jovens já se des-
tacaram sendo considerados uns dos 
melhores alunos da turma!  Por causa 
do sucesso destes estudantes o grupo 
Tolvskillingshjälpen (Scania-Vabis), 
aprovou o financiamento das mensa-
lidades da Universidade de Ciências 
Contábeis para Israel Williano. 
Parabéns a Israel por seu alto desem-
penho na Universidade! 

.O grupo Fraternidade  agradece a 
ajuda do grupo  Tolvskillingshjälpen 
(Scania-Vabis) por  confiar no nosso 
trabalho e dar a oportunidade para 
Israel a estudar e ter uma profissão. 

Nosso grupo também dá a chance 
para jovens que preferem fazer cursos 
profissionalizantes e está financiando 
curso de informática para os jovens 
Sara e Lorraine Stéfane.

Projeto Casa
Há dois anos atrás o Lar Maria 

de Nazaré se mudou para uma casa 
muito bem localizada no bairro da 
Pampulha. Esse local é bem mais 
amplo do que antigamente sendo 
composto de 3 andares onde a maio-
ria das crianças vive no andar térreo 
e somente os jovens homens vivem 
no segundo andar. Entretanto, a casa 
está inacabada faltando janelas, aca-
bamento do piso e as paredes (veja 
foto).

Como já dissemos anteriormente, 
os jovens estão vivendo neste andar 
inacabado onde sofrem com o frio, 
chuva e ventos (foto). 

O grupo Fraternidade está procu-
rando fundos para fazer o acabamento 
do segundo andar do prédio e assim 
ajudar  os jovens a terem um quarto 
decente para dormir e também estu-
dar. 

SE DESEJAR FAZER UMA 
DOAÇÃO EXTRA PARA TAL, 
PODE FALAR DIRETAMENTE 
COM EVA MARIA, TEL. 0055-31-
349 6733, OU FALAR CONOSCO 
QUE PODEMOS SERVIR DE 
INTERMEDIÁRIO.

Em 2007, as crianças de uma creche 
em Järfälla-Stockholm (Fäbodens för-
skola Fäbodvägen 2, 175 45 Järfälla) 
começaram um projeto maravilhoso 
para ajudar as crianças que estão do 
outro lado do mundo no Lar Maria de 
Nazaré. Essas crianças se juntaram e 
tiveram a idéia de coletar pedrinhas 
na floresta e pintá-las para vender 
aos seus próprios pais e assim ajuntar 
dinheiro para ajudar na compra de um 
forno para as crianças do Lar Maria de 
Nazaré. Graças a todos eles e também 
uma pequena quantia do grupo Rotary 
Club de Belo Horizonte, conseguimos 
o financiamento necessário para a 
construção de um forno, um fogão 
a lenha e um telhado para cobrir o 
forno no Lar Maria de Nazaré. A se-
cretária da Fraternidade Elaine Vieira 
esteve no Lar Maria de Nazaré em 
Novembro e comprovou o sucesso da 
iniciativa das crianças da Fäbodens 
förskola (veja fotos).



Esta construção foi super impor-
tante para a ajuda na economia do Lar. 
Agora eles próprios fazem seus pães, 
bolos e também toda a comida do Lar 
está sendo feita com o fogão de lenha 
onde eles agora podem economizar no 
gás de cozinha. A construção do telha-
do também foi imprescindível para a 
proteção do forno e do fogão devido 
às chuvas torrenciais que ocorrem na 
região.

Telhado construído para a proteção do 
forno!

D. Eva preparando pães para as crianças!

Projeto Sorriso sem cáries
Dando continuidade a um projeto 

executado a três anos, ainda são rea-
lizadas constantes palestras na educa-
ção sobre a higiene oral, na profilaxia 
da cárie, e para o tratamento dentário 
de todos jovens e crianças do Lar 
Maria de Nazaré, os referidos ainda 
são atendidos no Consultório dentário 
no Centro Manoel Felipe Santiago, 
sob a direção do Dr. Joaquim 
Resende. 

Atualmente, apesar de não re-
cebermos mais ajuda econômica 
de qualquer fundo sueco, o grupo 
Fraternidade com vossa ajuda finan-
cia o tratamento dentário das crianças 
com deficiência mental, que são aten-
didas num consultório particular por 
uma dentista especialista.

Barraco do Solemar 
Dr. Joaquim nos  contou que  até 

os médicos estranhavam os constantes 

fortíssimos resfriados, asma e alergias 
de todas as crianças (a família tem 6 
meninas) dessa casa. Daí  numa das 
visitas, foi constatado a necessidade 
da reforma do chão, e do banheiro, 
todo cheio de mofo.

Com a vossa ajuda foi adquirido 
todo material necessário e Solemar e 
esposa realizaram  o trabalho.

Observar que 3 anos antes, a 
Fraternidade financiou a reforma do 
teto, vocês se lembram?

Veja as fotos antes e depois. Em 
nome dessas crianças, MUITO 
OBRIGADO!!

Antes e depois

Assistência Odontológica 
Centro E. Manoel Felipe 

Santiago
O centro E. MANOEL FELIPE 

SANTIAGO é um centro de assis-
tência à população carente da fave-
la do Morro do Papagaio em Belo 
Horizonte, mantendo um atendimento 
fraterno a mais de 1500 famílias. 
Mensalmente são distribuídos cestas 
básicas e remédios. Todos os dias 
úteis é servida uma sopa a 500 pes-
soas e aos sábados e domingos a mais 
de 800 que freqüentam esse local.  O 
centro agora tem uma creche que 
funciona como uma escolinha em 
período integral, já com 20 crianças 
até 6 anos.

 A Assistência odontológica do 
Centro E. Manoel Felipe Santiago 
mantém a mais de 30 anos um con-
sultório odontológico, sob a respon-
sabilidade de dentistas que trabalham 

gratuitamente todos os dias da semana 
atendendo crianças cadastradas até 12 
anos. 

O grupo Fraternidade-Sverige da 
uma ajuda financeira para compra 
do material usado no consultório 
odontológico, bem como os equipa-
mentos necessários para a realização 
do trabalho, como a compra de um 
compressor, um Micro Motor Kavo 
e um auto-clave e reforma da cadeira 
odontológica e raio X. 

Em agosto de 2007, o grupo Fra-
ternidade comecou a pagar mensal-
mente o salário de uma assistente 
de dentista no centro Manoel Felipe 
Santiago. Isto proporcionou a me-
lhora no atendimento, o número de 
pacientes atendidos aumentou como 
também a quantidade de dentistas 
voluntários para o trabalho no centro 
odontológico.

Em Novembro a secretária do gru-
po Fraternidade (Elaine Vieira) visitou 
o centro odontológico onde conversou 
com a assistente de dentista e também 
com os dentistas que aí trabalhavam 
gratuitamente. (Veja fotos).

     

Elaine  e Luciana
 O relato de ambos, dentista e 
assistente foram muito positivos 
com relação à ajuda que o grupo 
Fraternidade dá a esta instituição.  
De acordo com o dentista presente 
no dia, a ajuda da nova assistente 
está sendo imprescindível pois 
agora eles podem atender um 
número maior de pacientes e isto 
também aumentou a quantidade 
de dentistas voluntários para o 
trabalho no centro odontológico. 

Como ajudar?
Se você ainda não se tornou 

FADDER, se inscreva já! É só mandar 
um e-mail para o grupo Fraternidade, 
info@fraternidade.se com seu nome, 
endereço e a quantia de dinheiro a ser 
paga por mês! 


