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    É com muita alegria que o grupo 
Fraternidade-Suécia manda mais um  bo-
letim informativo para todos vocês que 
ajudam de uma forma ou de outra o nosso 
trabalho com crianças carentes no Brasil.  
Este boletim foi criado para informar a 
vocês sobre o trabalho que o grupo fez 
no ano 2010 e também informar onde seu 
dinheiro foi empregado.

      Abaixo estão as ultimas informa-
ções sobre os projetos:

Assoçiacão Assistencial 
Lar Maria de Nazaré

É uma instituição na cidade de Con-
tagem (MG), que mantém 48 crianças e 
jovens em regime de internato integral. 
Este ano o Fraternidade-Sverige ajudou 
vários jovens do Lar Nazaré principal-
mente na educação.

Em fevereiro Ilda levou pessoalmen-
te uma maleta e duas malas pesadas com 
alguns relógios, chocolate em pó, roupas, 
sapatos, perfumes, tudo doação.

Com a ajuda de AB WÅGA & 
WILJA somente em fevereiro de 2010 
foi possível comprar 4 cabritas e um 
bode. Agora, um ano depois das compras 
já há leite suficiente para o café da manhã. 
Dos 5 já são 11. Muito obrigado Wåga & 
Wilja!

.Em março pagamos parte de um cur-
so de massagista para Karina Sandino

Em Junho SAULO LOURENÇO 
concluiu o curso de advocacia no Centro 
Universitário Newton Paiva em Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Logo após 
a conclusão do curso Saulo passou na 
prova da Ordem dos Advogados (OAB), 
conseguindo depois de muito esforço 
e estudo, a carteira oficial para exercer 
sua profissão de advogado. Atualmente 
ele está se preparando para prestar um 
concurso para Delegado Federal. Esse 
menino vai longe!!! Graças a ajuda de 
todos vocês!

                   Saulo

Em Dezembro foi a vez de BETÂNIA 
LOURENÇO, que concluiu seus estu-
dos também em advocacia no Centro 
Universitário Newton Paiva em Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Betânia agora 
trabalha num escritório de advocacia  e 
tem a meta de conseguir a carteirinha da 
OAB. Parabéns Betânia! Estamos muito 
orgulhosos de você!!.

Betânia com Eva

De 2008 até 2010 o grupo     
Fraternidade financiou um curso suple-
tivo a ALINE CARLA que necessitava 
acabar o colegial e realizar seu sonho de 
fazer uma faculdade. Em julho deste ano 
Aline realizou seu sonho com a ajuda do 
grupo Fraternidade e entrou na Faculdade 
de Gastronomia no Centro Universitário 
Newton Paiva em Belo Horizonte. 
Fraternidade financiou a compra do uni-
forme, sapatos e facas.

Aline 

Outros jovens do Lar Nazaré também 
entraram na faculdade, como é o caso de 
LUCAS que iniciou o curso de Economia 
e THIAGO em Engenharia no Centro 
Universitário Newton Paiva.

Lucas 

É importante citar que o grupo 
Fraternidade somente paga metade do 
valor mensal das Universidades para 
os jovens do Lar Nazaré os quais trab-
alham durante o dia para poder pagar os 
restante da mensalidade.

Em agosto, o grupo Fraternidade  
enviou um pacote de 10 quilos ao Lar 
Nazaré. Este pacote continha utensílios 
de cozinha, roupas e sapatos.

Vamos apoiar essas crianças e jovens 



que perderam sua infância na rua! Os re-
sultados estão aqui.

Assistência Odontológica 
Centro E. Manoel Felipe 

Santiago
O centro E. MANOEL FELIPE 

SANTIAGO é um centro de assistên-
cia à população carente da favela do 
Morro do Papagaio e bairros adjacentes 
em Belo Horizonte, que mantém um 
atendimento fraterno a mais de 1500 
famílias. Mensalmente são distribuí-
das 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.
   O centro agora tem uma creche que 
funciona como uma escolinha em período 
integral, já com 40 crianças até 6 anos. 

A Assistência odontológica do Centro 
E. Manoel Felipe Santiago mantém a 
mais de 30 anos um consultório odontoló-
gico, sob a responsabilidade de dentistas 
que trabalham gratuitamente todos os 
dias da semana atendendo crianças cadas-
tradas até 12 anos, do Lar Nazaré e favela 
do Morro do Papagaio e adjacências. O 
grupo Fraternidade-Sverige da uma ajuda 
no financiamento de equipamentos neces-
sários para a realização do trabalho.

No ano de 2010, foram realizados 
neste centro 2.700 procedimentos den-
tários. O objetivo para este ano e o ano 
de 2012 é aumentar o número de crianças 
atendidas. 

O grupo RESEINDUSTRINS 
BARNFOND paga uma assistente 
de dentista no centro Felipe Santiago 
e os materiais utilizado para o tra-
tamento dentário é pago pelo fundo 
TOLVSKILLINGHJÄLPEN.

O grupo Fraternidade agradece de 
coração a ajuda econômica desses fundos 
que sem eles este trabalho de caridade 
jamais seria possível. Também agrade-
cemos as doações de Luciana Ferreira, 
Cristina Johansson, Mrs. Nasreem, 
Célia Batista, Patrícia Erinder, família 
Nordeberg, Lily, Ulla Andersson, Neide 
Montanari, Edleny, Elsoly, Waldete, 
Regina, Ana Lund, Berith Kastel, Åke. 

Um obrigado especial a MAGNUS 
NORDIN que com sua ajuda faz pos-
sível a realização as loppis, a KARIN 
NORDIN pela participação direta nos 
trabalhos e JACIRA FURTADO e CELI 
WELLANDER que estiveram todo 
dia conosco na venda de alimentos no 
Brazilian Day em Kungsträdgården. 

Gostaríamos de agradecer todos vocês 
que participam do projeto Bli Fadder 
(Apadrinhe uma criança) e também 
aqueles que trabalham como voluntários. 
O projeto Bli Fadder tem como objetivo 
arrecadar mensalmente dinheiro para 
ajudar em nossos projetos. É muito fácil 
participar, é só entrar em nossa página 
(www.fraternidade.se) e mandar por 
e-mail, seu nome, endereço e a quantia 
em dinheiro que deseja depositar por 
mês. Ajudem a divulgar este trabalho tão 
lindo!

Loppmarknad em Jakobsbergs 
Centrum

Um dos principais meios de arrecadar 
dinheiro do grupo Fraternidade são os 
bazares feitos  das 10:30 ás 17:00 em 
Jakobsbergs centrum durante o verão. 
No mês de Abril iniciamos os Loppis e 
continuamos até Setembro. Durante o 
mês de junho 2011 a Fraternidade fará 
Loppmarknad nos dias 28, 29 e no mês de 
julho nos dias 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27 e 28.  
Participem como voluntários ou fazendo 
doações de objetos usados!

Loppis. Karin e Ilda.

Como ajudar?
Você pode ajudar o grupo Fraternidade 

de diversas maneiras. 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 dinhei-
ro a ser paga por mês.

Vamos ajudar o grupo Fraternidade a 
conseguir mais Fadder divulgando o pro-
jeto para os amigos e família!

Aqueles que não tem possibilidade de 

ajudar financeiramente, podem participar 
como voluntários nos jantares beneficen-
tes, bem como nos bazares. Você também 
pode doar roupas, objetos antigos, porce-
lanas, flores entre outras coisas para se-
rem vendidas nos bazares em Jakobsbergs 
centrum.

Você também pode nos ajudar fazen-
do atividades de divulgação da instituição 
por meio de contatos, reuniões, palestras, 
eventos, etc., que visem fortalecer e con-
solidar a imagem do grupo Fraternidade 
e buscar uma maior aproximação junto à 
sociedade, empresários, políticos, e meios 
de comunicação.

Desde que o Fraternidade iniciou seu 
trabalho “DAR UM POUCO A AQUELE 
QUE NADA TEM”,  dedicamos 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 2010!!”

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
Harmonimässan

http://www.fraternidade.se

