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PROJETO PLANTAR SONHOS
“A empresa Villa das Folhas Produção e Comercialização de
Hortaliças LTDA, vem através desta agradecer imensamente a
oportunidade de poder contribuir com o projeto batizado
com o nome de "Plantando Sonhos". Poder conhecer a
história da Emaús, nos mostra o quanto essa missão é de
grande valor, e que a vida significa um escalar uma montanha
e depois enfrentar a próxima, e assim sucessivamente.
Podemos dizer que ficamos honrados e gratos em aprender
junto com vocês.
Primeiramente parabenizo a Emaús que vem desenvolvendo
um excelente trabalho humanitário. E assim sendo através da
seriedade, disponibilidade e o comprometimento de todos, o
projeto já está colhendo resultados com apenas 3 meses.
Lembrando que não fazemos nada sozinhos e através dessa
corrente do bem, ganhamos a parceria da empresa ISAFLORA

- Rafael Cialfi Abbondanza Representações Eireli e de dois
grandes valores humanos que estão nos apoiando, os
agrônomos Flávio Akira Tamaoki e Fabiana Brambatti que
estão empenhados em passar todo o conhecimento
necessário para que futuramente possam seguir em frente e
dar continuidade. Sabemos que um projeto é algo que tem
início e fim, onde há necessidades de recursos específicos,
mas que podem transformar em realidade o objetivo de uma
organização.
A relação que construímos vai além, pois está sendo algo
extraordinário de aprendizado e crescimento para ambos e
como costumamos dizer de ‘Humano para Humano’.”
Villa das Folhas - Diretores Iochico Myose e Antonio Myose

ARTESANATO UMA TERAPIA ALTERNATIVA
A prática do artesanato se torna uma terapia ocupacional. Essas atividades são benéficas para corpo e a mente.
Temos a arte de dobrar o papel que surgiu na China e foi levada para o Japão através de
monges em um rito religioso. A palavra origami significa: oru e kami, dobrar e papel. Logo,
temos o termo dobradura no papel. Através do papel são confeccionadas diversas figuras em
formato de dobraduras. O contato das mãos com o papel ativa o cérebro e promove vários
benefícios. Estimula a concentração, ativa a memória, desenvolve a paciência e ajuda na
satisfação emocional.
Na atualidade o origami vem sendo aplicado como terapia. Essa técnica pode ser
utilizada como terapia complementar. Aplicar a técnica do origami como terapia complementar
na dependência do álcool e das drogas ajuda a resgatar a auto estima, desenvolve e potencializa
a criatividade, o relacionamento interpessoal, além da coordenação motora.
No mês de Agosto iniciamos essa técnica na Comunidade Terapêutica na Emaús
possibilitando em tempos de pandemia, um novo olhar sobre nós mesmos e sobre como
precisamos ser criativos e inovadores para estimular o melhor de cada um que atendemos.

Madre Teresa

MADRE TERESA EM TEMPOS DE PANDEMIA
A casa Madre Teresa permaneceu aberta durante todo esse tempo de pandemia, mesmo com ordens de fecharmos,
contudo entendemos que nossos irmãos em situação de rua não podiam ficar desamparados. Reduzimos o horário de
funcionamento, pois quase todos os nossos voluntários se colocaram em quarentena. Nosso atendimento diário normal é de
aproximadamente 50 pessoas por dia. Passamos a atender cerca de 25 por dia, evitando aglomeração. Atualmente estamos
tentando voltar ao horário normal, mas ainda sem o quadro de voluntários necessário para o bom funcionamento da casa fica
um tanto difícil.
O nosso município ofereceu à população em situação de rua um albergue emergencial disponibilizado no ginásio
Paulo Portela; muitos deles também estão recebendo o auxílio emergencial, mas infelizmente não sabem fazer um bom uso
dessa ajuda. Eles vão para o abrigo, entretanto a grande maioria não consegue ficar em local fechado, pois possui uma grande
inquietude, e até mesmo altas crises de abstinência (quase todos são dependentes químicos). Por esse motivo a casa Madre
Teresa precisa continuar o seu atendimento diário, mesmo com um número menor de atendidos, pois ainda são
muitas as pessoas que precisam do nosso apoio.
Se você tem o desejo de ser um voluntário, ou conhecer mais de perto nosso trabalho, faça-nos uma visita.
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Dom Bosco

REINVENTAR-SE É PRECISO
Quando as aulas na Dom
Bosco foram interrompidas em
decorrência
da
pandemia,
esperávamos retornar às atividades
em Julho, mas é sabido que o
Governo Estadual prorrogou duas
vezes esse prazo. Nossos cursos
profissionalizantes requerem aulas
práticas, as quais são difíceis de
serem ministrada através de vídeo
aulas, principalmente porque nem
todos os nossos alunos dispõem
de recursos tecnológicos para
participarem delas. Com a demora
do retorno nos questionamos: o
que fazer? Como manter a ligação
entre alunos e nossa escola?
Deixá-los desmotivados até que
tudo volte ao normal? Não! Não
pudemos deixá-los à deriva. Foi
então
que
observamos
a
necessidade de reinventar-nos.

Criar mecanismos para
mantê-los focados e em constante
contato com a escola. Decidimos
ministrar, via vídeo aulas, um curso
de “Regras Gramaticais”, as aulas
poderiam ser teóricas e os alunos
usariam seus celulares para
participar das mesmas. Por que
Regras
Gramaticais?
Para
reconectá-los com a necessidade
de utilizar a norma culta da Língua
Portuguesa, resgatar o amor pelo
nosso idioma tão negligenciado.
Afinal, expressar-se corretamente
escrita e oralmente é prerrogativa
para qualquer profissional de
gabarito. O interessante é que
além dos alunos, os colaboradores
da
Dom
Bosco
também
inscreveram-se.
Reinventar-se é realmente
preciso. Reinventar-se a cada dia
requer um desafio grandioso,
muita
coragem,
criatividade,
desprendimento e acreditar que é
preciso algo a mais. Nesses
tempos difíceis é necessário
persistir e não desistir, ser otimista,
inovar, ser facilitador, detectar suas
melhores
habilidades
para
transformar
diversidade
em
conquista.
O
mundo
pós
pandemia será outro, então é hora
de mudar, de virar a página e se
reinventar mesmo que doa,
reaprender não é um processo à
toa.

REINVENTAR É
A PALAVRA DA VEZ!
Vivemos tempos, nos quais somos
desafiados a pensar e estimular a presença,
na rotina e no contexto escolar de nossas
crianças, transpondo o limite e a superação
dessa realidade de isolamento social,
experimentado pelo mundo.
Aqui, na Dom Bosco, não tem sido
diferente. Nossos professores têm vivido
diariamente, a busca por manter nossos
cursos profissionalizantes e nosso projeto
em movimento, com conversas e
atividades extras curriculares, fazendo-se
presente no cotidiano das famílias de
nossos alunos.
O uso do WhatsApp tem sido uma
importante ferramenta de comunicação,
amenizando o distanciamento devido à
pandemia e as dificuldades tecnológicas
dos alunos, tornando-se uma proposta
pedagógica lúdica em nosso contexto,
moldando-se
como
um
apoio
educacional.
Durante
este
período
de
isolamento social, a Dom Bosco, através de
nossa assistente social e membros da
equipe tem realizado visitas às famílias se
inserido em suas realidades, promovendo
ações entre amigos e parceiros que tem
garantido doações mensais por meio da
entrega de cestas básicas, de produtos de
higiene pessoal, doces e chocolates para
as crianças e produtos de limpeza para a
comunidade no entorno e aos nossos
atendidos. Tudo isso, se dá por meio de
ações conjuntas que favorecem a
reflexão de que unidos podemos fazer
mais pelos outros e por nós mesmos.
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PROJETO JOVENS ESPORTISTAS -LPIE
UMA PARCEIRA COM NAGUMO SUPERMERCADOS,
ECOLAB E EMIBRA
A Emaús, em julho, fechou 100% da captação de recursos do Projeto Jovens Esportistas firmando uma parceria com
as empresas acima através da Lei de Incentivo ao Esporte Paulista que atenderá 200 crianças, adolescentes e jovens a partir
de 2021. As atividades serão iniciadas quando o Governo do Estado liberar o retorno às aulas na Rede Pública Escolar. Serão
oferecidas aulas de FUTSAL, JUDÔ E XADREZ e tudo isso será realizado unindo, na DOM BOSCO, os Cursos
Profissionalizantes às modalidades de Cultura e de Esporte. Acreditamos que este círculo é virtuoso e propiciará o
atendimento direto a 700 alunos em 2021. Estamos buscando novas parcerias pois ainda temos diversas demandas em aberto
para este atendimento em 2021. Esperamos por novas empresas parcerias para fazer parte deste grande IMPACTO SOCIAL
2021.

Gestão Emaús

PLANO DE TREINAMENTO INTERNO
No mundo atual, é preciso buscar constantemente o crescimento da
organização. Através do treinamento é possível aperfeiçoar as capacidades e motivações
dos colaboradores a fim de torná-los futuros membros valiosos da Instituição. A
Associação Emaús está em processo de grandes mudanças, e para que os
colaboradores possam acompanhar, iniciou a partir de Maio de 2020 o Plano de
Treinamento Interno (PTI) com o objetivo de cuidar melhor da equipe e promover
mais qualidade de vida no ambiente de trabalho.
Os treinamentos são realizados mensalmente na Sede da Emaús no
espaço do projeto Dom Bosco, focando em temáticas importantes sobre a
Missão Visão e Valores da Emaús, Terceiro Setor, Organizações da Sociedade
Civil (OSC), Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e suas extensões. Com isso se espera
melhorar a qualidade nos serviços oferecidos a partir de um maior entendimento
sobre a atuação da entidade na sociedade, aumentar a produtividade e melhora no
clima organizacional.
Oferecer treinamento não é um luxo, mas sim uma grande necessidade. Em
todo treinamento é realizada a verificação dos resultados obtidos através de avaliação
do aprendizado, avaliação de reação - observação do comportamento durante o
treinamento e opinião do grupo e avaliação da aplicação dos conhecimentos adquiridos no
ambiente de trabalho. Os feedbacks recebidos são mapeados pelas aplicadoras na semana
seguinte ao treinamento, avaliando o custo benefício, a aplicação das competências necessárias e as que foram adquiridas,
buscando melhoria contínua do programa para que este de fato seja validado e chegue a sua excelência.
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1650 CESTAS DIGITAIS E
500 CESTAS FÍSICAS DISTRIBUÍDAS
Na Pandemia as coisas saíram fora do lugar... parece que um grande movimento fora
iniciado rumo ao “novo normal” que tantos têm falado, mas aqui, na Emaús, foi um tempo de
muitas coisas maravilhosas e grandes gestos de SOLIDARIDADE e AMOR que pudemos
vivenciar e tocar diariamente.
Começamos em abril com a distribuição de 250 cestas digitais via GERANDO
FALCÕES, em seguida, no mesmo mês via NGN, entregamos mais
100 cestas digitais. Em maio a solidariedade continuou a passos
largos e mais 200 cestas da Gerando Falcões foram doadas,
agora em agosto 1000 cestas da JBS foram distribuídas. No total
essas cestas perfizeram um valor financeiro de R$ 245 mil reais.
Também entregamos cerca de 500 cestas de alimentos, higiene e limpeza, e kits de guloseimas
para nossas crianças. Um tempo difícil sim, mas onde experimentamos a FORÇA DA
SOLIDADERIADE e da UNIÃO das pessoas que, juntas, transformam. Mais de 10 mil pessoas
foram impactadas através da EMAÚS. Junte-se a esta CORRENTE DO BEM.
Jesus disse, “um copo com água que déssemos a um dos seus pequeninos em seu Nome não
ficaria sem recompensa” (Mt 10,42), muito mais tudo isso que relatamos acima. Agradecemos a Gerando Falcões, JBS, NGN,
Compass Minerals e diversos amigos de nossa Obra que nos possibilitaram impactar tantas vidas. Deus abençoe a todos.

PROJETO VOA – AMBEV
Também em tempos de pandemia, a Emaús continua suas atividades no VOA da Ambev, um programa de
transformação social, onde os funcionários da Ambev trabalham como voluntários juntos às ONGs, doando tempo e
conhecimento para que as organizações voem ainda mais alto. Nossos mentores são Christian Felippe e Guilherme que
semanalmente têm nos ajudado a crescer na gestão, através da criação de um planejamento com foco em resultados e
metas. Essa mentoria se estenderá até 2021 e um trabalho árduo nos espera na elaboração do nosso planejamento
estratégico para o próximo triênio. À equipe Ambev nossa gratidão.

SELO FELLOW DA GERANDO FALCÕES
A Emaús inscreveu-se em um edital da Gerando Falcões em 2019 e no início de março, em plena pandemia,
participamos do curso para formação de Líderes Sociais na Falcons University. Após a conclusão do primeiro semestre
fomos selecionados para receber o Selo Fellow que concede à nossa Associação o selo de credibilidade e transparência em
suas operações. Além desta primeira fase teremos uma formação continuada nos próximos três anos.

CONSELHO ESTRATÉGICO DA EMAÚS
Queremos aqui apenas externar nossa GRATIDÃO aos amigos e parceiros nessa trajetória de transformação
da Emaús, que conta com grandes executivos e profissionais que dia a dia nos incentivam e ajudam a crescer. Nossa Gestão
Administrativa e Financeira está em processo de transformação, visando não apenas crescer, mas a ter os olhos fixos no
futuro daquilo que queremos ser. Parceiros Nayme Romanos, Georges Antoun, Márcio Nunes de Paula, Felix José
Romanos, Robinson Fernandes Morais Guedes, Marcos Roberto Braghiroli, Wanderley Braghiroli e Patrícia Martins Braga.
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