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No 4 Maio de 2010

É com muita alegria que o grupo 
Fraternidade-Suécia envia a todos vocês 
o boletim informativo do ano de 2009. 
Ele foi criado para informar a todos que 
ajudam o grupo Fraternidade, sobre os 
trabalhos desenvolvidos nos diferentes 
projetos no último ano e também informar 
onde seu dinheiro foi empregado.

Lar Assistencial Maria de 
Nazaré

O lar Maria de Nazaré é uma casa 
que abriga cerca de 40 crianças carentes  
de 8 a 18 anos,  e também idosos aban-
donados em Belo Horizonte. O grupo 
Fraternidade-Sverige trabalha já alguns 
anos com essa casa onde financiou vários 
projetos. Vamos conhecer alguns projetos 
efetuados este ano e verificar o progresso 
destes ao longo do ano de 2009.

Ajudas Gerais em 2009

Em Janeiro de 2009 a presidente 
do grupo Ilda Hansson e a secretaria 
Elaine Vieira foram visitar o Lar Maria 
de Nazaré. Com elas levaram 3 caixas 
grandes de roupas novas e semi-novas e 
utensílios de cozinha. O envio gratuito 
dessa remessa somente foi possível com 
a ajuda de Peter S. Em fevereiro também 
foi enviado uma mala de roupas para uma 
instituição de caridade em São Paulo, gra-
ças a ajuda de Dave Woods! 

Com cerca de 40 crianças vivendo 
nesse Lar, é imprescindível a ajuda para 
o transporte dessas crianças à escola. Por 
isso, durante todo o ano de 2009, o grupo 
Fraternidade financiou o pagamento do 
combustível para o transporte das crian-
ças. 

O inverno durante 2009 foi muito 
rigoroso e muitas crianças do Lar não 
tinham roupas suficientes para se prote-
ger do frio. De frente a este problema, 
o grupo autorizou a compra de roupas 
de inverno. Com ajuda de Marli Moreno 
esse material foi adquirida em São Paulo.
    O Lar Maria de Nazaré não só acolhe 
crianças abandonadas mas também idosos 
que viviam na rua abandonados. Houve a 
necessidade de comprar 4 pares de denta-
duras para melhorar a qualidade de vida 

.desses idosos.
    Essas foram as ajudas gerais do ano   
de 2009 e em seguida vamos mostrar as 
ajudas específicas para cada projeto.

Projeto melhoria do Lar Maria de 
Nazaré

Há alguns anos atrás, o Lar Maria de 
Nazaré se mudou para uma casa inaca-
bada localizada no bairro da Pampulha. 
Essa construção, por estar inacabada, não 
tinha janelas, acabamento do piso e aca-
bamento das paredes. No início do ano de 
2009, com a ajuda econômica da Wåga 
& Wilja AB foram colocadas  as bases 
de metais e os vidros nas 16 janelas do 
Lar. (Veja foto antes de depois). Agora as 
crianças e jovens não sofrem mais com o 
frio e chuva que tanto os amedrontavam.

Antes

Depois

Em uma visita ao Lar Nazaré em 
Janeiro de 2009, constatamos a neces-
sidade de comprar um freezer para o 
congelamento de alimentos. Fraternidade 
financiou esse freezer e também pratelei-
ras, gavetas e lixeiras. (Veja as fotos na 
próxima coluna).

Caixas

 

Freezer

Em julho de 2009 fomos informados 
de um sério vazamento de gás com risco 
de explosão devido a problemas com o 
velho fogão. Para resolver o problema, o 
grupo Fraternidade decidiu comprar um 
fogão novo ao Lar Nazaré. (Veja fotos).

 

Em outubro, o Lar teve problemas 
sérios com a fossa da casa que já não fun-
cionava. O grupo Fraternidade financiou 
2 limpezas da fossa que hoje funciona 
muito bem!



O ano de 2009 foi um ano de muita   
alegria para o Lar Nazaré! Voluntários 
brasileiros fizeram uma reforma signifi-
cativa na casa, com o colocação de pisos, 
pintura e construção de 6 banheiros. O 
grupo Fraternidade junto com o grupo 
Wåga & Wilja AB ajudaram financiar a 
compra de 12 painéis para energia solar. 
Muito obrigado aos voluntários e a todos 
vocês que ajudaram a realizar este sonho. 
Agora as crianças vivem em melhores 
condições e já podem tomar seu banho 
quente gratuito graças à energia solar! 
(Foto).

Projeto Educação

Um dos objetivos principais do grupo 
Fraternidade é fornecer as ferramentas 
necessárias para a educação de jovens 
carentes. Por este motivo, desde 2005 
até os dias atuais, o Fraternidade financia 
cursos profissionalizantes, vestibulares e 
também ajuda no pagamento de 50% da 
mensalidade da universidade de direito 
em Belo Horizonte para  Betânia e Saulo 
do Lar Nazaré. Três jovens Lucas, Sara 
e Claudomiro fizeram durante o ano de 
2009 cursinho pré-vestibular pago pelo 
grupo Fraternidade. Outra jovem, Aline 
que viveu 2 anos quando criança na rua 
e teve muitas dificuldades na escola, hoje 
está tendo a oportunidade de fazer um 
curso supletivo e poder correr atrás do 
tempo perdido. Ela está super-motivada 
e feliz e vai concluir o curso em Julho 
de 2010.

Encerramos o ano de 2009 com 
chave de ouro!!! ISRAEL WILLIANO 
de 22 anos, concluiu o curso de Ciências 
Contábeis na Universidade Newton Paiva 
de Belo Horizonte. Israel recebeu nos 
dois primeiros anos, a ajuda financeira do 
grupo Fraternidade e logo após, o grupo 
Tolvskillingshjälpen i Södertälje, passou a 
financiar os estudos de Israel. A formatura 
aconteceu no dia 05 de Março, onde Ilda 
e Elaine estiveram lá para prestigiar e 
representar o grupo Fraternidade. O dia 
da formatura de Israel foi muito especial 
para nós do grupo Fraternidade pois Israel 
foi o primeiro aluno do projeto Educação 
a se formar. Foi muito emocionante 
ver que nosso trabalho deu certo e foi 
muito reconhecido, são palavras cheias 

de emoção da presidente Ilda Hansson. 
Israel não parou por aí: o jovem por ter 
sido um dos melhores alunos da turma, 
pôde escolher um trabalho já na sua 
área de Ciências Contábeis entre várias 
empresas e já está fazendo um curso de 
pós-graduação com duração de 2 anos 
pagos com seu próprio salário!

Israel Williano e Dona Eva na 
formatura em Março de 2010

Israel Williano junto com Ilda Hansson 
e Elaine Vieira em sua formatura!

Assistência Odontológica 
Centro E. Manoel Felipe 

Santiago
O centro E. MANOEL FELIPE 

SANTIAGO é um centro de assistência à 
população carente da favela do Morro do 
Papagaio em Belo Horizonte, mantendo 
um atendimento fraterno a mais de 1500 
famílias. Mensalmente são distribuídas 
cestas básicas e remédios. Todos os dias 
úteis é servida uma sopa a 500 pessoas 
e aos sábados e domingos a mais de 800 
que freqüentam  esse local. A Assistência 
odontológica do Centro E. Manoel Felipe 
Santiago mantém a mais de 30 anos um 
consultório odontológico, sob a respon-
sabilidade de dentistas que trabalham 
gratuitamente todos os dias da semana 
atendendo crianças cadastradas até 12 
anos.

O grupo Tolvskillingshjälpen i Söder-
tälje financia a compra do material usado 
no consultório odontológico, bem como 
os equipamentos necessários para a reali-
zação do trabalho, como a compra de um 
compressor em 2009.

Reseindustrins Barnfond com ajuda 

de WI-resor paga o salário de Luciana, a 
assistente de dentista do centro Manoel 
Felipe Santiago. Centenas de crianças 
foram atendidas no Centro Felipe 
Santiago e mais de 6 mil procedimentos 
odontológicos foram realizados durante o 
ano de 2009.

Desde que o Fraternidade iniciou seu 
trabalho “DAR UM POUCO A AQUELE 
QUE NADA TEM”,  dedico esses 
méritos a vocês que doaram objetos 
para nossa LOPPIS, a aqueles que 
nos ajudaram a enviar roupas novas, 
ou semi-novas para os necessitados 
no Brasil, a todos vocês, que mesmo  
sacrificando algumas horas do seu 
dia, puderam nos ajudar nas loppis,  a 
vocês que nos incentivaram nas horas 
de cansaço, a vocês que acreditaram 
que juntos muito podemos fazer, e a 
todos  vocês que todos os meses nos 
ajudam financiar os projetos, em vosso 
nome digo:

“MISSÃO CUMPRIDA NO       
ANO DE 2009!!”

        MUITO OBRIGADO!
     GRUPO FRATERNIDADE-SVERIGE

SE DESEJAR FAZER UMA 
DOAÇÃO , ENTRE EM CONTATO 

CONOSCO! TEL.: 08-580 174 63
EMAIL: info@fraternidade.se

Apoio:
Tolvskillingshjälpen

Reseindustrins Barnfond
WI-Resor

BEG BYGG Sanering
Wåga & Wilja AB


