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Caro Leitor,
É com grande satisfação que trazemos para você o Relatório Anual 2019, documento que
busca compartilhar de forma transparente as ações, iniciativas e impactos gerados pela
Clara Amizade em prol do que buscamos fazer: Transformar a Vidas dos que mais
precisam!
Todas as nossas ações foram guiadas pelo tema orientador:

“Escutar, Dialogar, Mediar e Acolher, por meio da Vivência Clara Amizade e dos Direitos
Básicos. ”
Cada pessoa que passou pela Clara Amizade o ano passado saiu com esse compromisso
de se ver como cidadão/cidadã de Direitos e Deveres. E quem sabe que é um sujeito de
Direito, entende a importância do seu papel Transformador no Mundo! As palavras:
Acolhida, Respeito, Ética, Transparência, Compromisso pessoal e comunitário, Inovação,
Flexibilidade e Profissionalismo foram nosso alicerce e motivação em todas as iniciativas e
esforços somados o ano passado.

Que ao ler esse relatório você possa se encher de Esperança, por saber que muitas
iniciativas que constroem, dão oportunidades, incentivam, apoiam e valorizam a vida são
tomadas por aqui e se somam as outras espalhadas no Brasil e no mundo.
Boa Leitura!

Gerardine Koffi
Coordenadora Institucional
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NOSSA HISTÓRIA, MISSÃO, VISÃO E VALORES
A Associação Os Amigos de Clara Amizade Brasil-Bahia - AACBA, foi criada legalmente, em 13 de maio de 2000. É uma entidade sem
fins lucrativos, que tem como objetivo: “Promover a transformação na vida de crianças, adolescentes e jovens em situação de
vulnerabilidade social”, através do Programa de Educação Global e Capacitação Profissional.
Desde o início, o trabalho educativo e de prevenção é realizado junto às comunidades da periferia da capital baiana, o que contribuiu
nas orientações e decisões referentes ao Programa, na sua evolução e no conhecimento maior das participantes e suas necessidades.
Hoje, por meio do Programa de Educação Global e Capacitação Profissional, a Clara Amizade proporciona cursos na Casa Sede e em
quatro Centros Comunitários, integrando formações nas áreas pessoal, familiar, social e profissional.

MISSÃO
• Promover a transformação na vida de
crianças, adolescentes e jovens em
situação de vulnerabilidade social,
através do Programa de Educação
Global e Capacitação Profissional.

VISÃO
• Ser reconhecida nacionalmente como
Instituição de excelência na formação
Global de pessoas em situação de
vulnerabilidade social.

VALORES
• Acolhida
• Respeito
• Ética

• Transparência
• Compromisso
• Inovação
• Flexibilidade

• Profissionalismo

5

ÁREAS DE ATUAÇÃO E ODS QUE IMPACTAMOS

Vetor Norte de Salvador
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LINHA DO TEMPO
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ESTRUTURA CLARA AMIZADE
Equipe Educativa
•01 Coordenadora
Geral
•01 Coordenador de
Mobilização de
Recursos
•01 Coordenadora de
Projetos
•02 Orientadoras
•01 Assistente Social
•01 Pedagora
•Educadores Sociais:
03 Artesanato e
Pintura
•01 Tranças
Africanas e
Maquiagem
•01 Manicure e
Pedicure e Design de
Sobrancelhas
• 02 Dança
•01 Teatro
•01 Canto
•01 Informática

Apoio Adm. e
Contábil
•01 Assistente
Administrativo
•01 Contador
•01 Publicitária

Parceiros
•ASA - Ação Social
Arquidiocesana
•Instituto Sabin
•Phomenta
•SEMPS e CRAS das
comunidades
atendidas
•CMAS
•SESC (Mesa Brasil)
•CEAP
•Educação Livre
(UNESCO)
•Ekloos
•Inst. Neoenergia
•AMBEV
•Junior Achievement
Brasil - JA Brasil

•Verificar mais
informações nas
páginas 33 a 35

Conselho AACBA
•06 Membros
Diretoria
•06 Membros
Conselho Fiscal

Voluntários
•54 Facilitadores
deram apoio e
suporte nos Centros
Comunitários e no
Show de Talentos

Serviços Gerais
•01 Zelador
•01 Merendeira
•02 Auxiliares de
Serviços Gerais

•Verificar mais
informações nas
páginas 23, 25 e 28
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ORGANOGRAMA
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO GLOBAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
A Educação Global desenvolvida pela Clara Amizade consiste num processo capaz de contribuir com as pessoas para um novo
modo de olhar e pensar as realidades do mundo, despertando-as para contribuir com um mundo mais justo, com equidade e
direitos humanos garantidos para todos.

A AACBA busca promover a cultura da paz, abertura intercultural e garantir a defesa dos direitos sociais, orientação para o
atendimento social e o fortalecimento de vínculos familiares, considerando todas as dimensões da pessoa, contribuindo para que o
público atendido, oriundo de situações de vulnerabilidades, faça escolhas diferenciadas, que o promova e possibilite descobrir
novos caminhos despertando suas capacidades e habilidades, tornando pessoas responsáveis nos planos pessoal, familiar e social.
Além dos cursos são trabalhados temas da formação humana, espiritual e cidadã, favorecendo a valorização da identidade,
expressão cultural, artes, direitos humanos, valores e princípios éticos e cristãos. Ao final de cada turno de atividades nos centros
comunitários são distribuídos lanches, respondendo às orientações de segurança alimentar.

A Educação Global é desenvolvida por meio dos seguintes pontos:
•

Conhecer a si próprio e o desenvolvimento das dimensões do ser;

•

Apropriar-se dos meios para o seu desenvolvimento;

•

Entender a educação como um processo articulado entre escola, família e sociedade em geral;

•

Construir seu projeto de vida, para que possam ser feitas escolhas responsáveis;

•

Assumir seu lugar na sociedade pela obtenção de uma formação profissional e de uma atividade geradora de renda;

•

Assumir compromissos na sociedade buscando espaços de participação na transformação social;

•

Respeitar a diversidade;

•

Entender a espiritualidade como respeito à diversidade.
10

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO GLOBAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NOS CENTROS COMUNITÁRIOS 2019

Centro Comunitário do
Bairro da Paz
Aulas: Segundas e
Quintas-Feiras, das 8h30
às 11h30 e das 14h às
17h30.
Público-alvo: de 8 a 29
anos
Cursos e Oficinas:
Teatro, Dança, Pintura
sobre Tecidos e
Artesanato
Tranças Africanas
Maquiagem, Manicure e
Pedicure,
Design de Sobrancelhas
com Henna
Alongamento de Unhas
em Gel

Centro Comunitário
de São Cristóvão

Espaço Informática Nova Brasília de
Itapuã

Aulas: Quartas e
Sextas-Feiras, das 14h
às 17h30.
Público-alvo: de 8 a 17
anos

Aulas: Segunda a Sexta
– Feira (Exceto terças),
das 8h30 às 11h30 e
das 13h30 às 17h30

Oficinas:
Pintura sobre Tecidos e
Artesanato
Dança

Público - alvo: 11 a 29
anos
Curso:
Informática Básica

Casa São Pio Itapuã

Espaço Beleza - Piatã

Aulas: Quartas e
Sextas-Feiras, das 14h
às 17h30.

Aulas: Segunda a
Quinta, das 13h30 às
17h30

Público-alvo: de 8 a 29
anos

Público-alvo: de 18 a
29 anos

Cursos e Oficinas:

Curso: Cabeleireiro e
Aperfeiçoamento em
Colorimetria

Canto, Pintura sobre
Tecidos e Artesanato,
Tranças Africanas/
Penteado,
Maquiagem, Manicure
e Pedicure, Design de
Sobrancelhas com
Henna

11

PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS - ESTATÍSTICAS

Quantidade de educandos que dão continuidade aos cursos de
um ano para o outro.
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PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS - ESTATÍSTICAS
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PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS - ESTATÍSTICAS

14

PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS - ESTATÍSTICAS

449 participantes acompanharam um total de 644 cursos

15

PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS - ESTATÍSTICAS

432 acompanharam os cursos profissionais e 270 receberam certificados

16

METAS E RESULTADOS 2019
ORDEM

Meta 1

META

RESULTADOS

Ao longo de 2019, o Projeto Clara Amizade funcionou ativamente nos
bairros de São Cristóvão, Itapuã, Nova Brasília de Itapuã, Bairro da Paz e
Manter em funcionamento 04 Centros de Convivência no Piatã.
período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019;
Em janeiro as atividades foram iniciadas no Bairro da Paz, São Cristóvão
e Itapuã com as Oficinas de Verão e a partir de fevereiro as demais
unidades também passaram a funcionar.

Meta 2

Foram matriculados 449 educandos, entre crianças, adolescentes e
jovens, no Programa de Educação Global e Capacitação Profissional do
Matricular 450 crianças, adolescentes e jovens, em Projeto Clara Amizade, que tiveram acesso aos cursos de Dança, Canto,
situação de vulnerabilidade, segundo os respectivos Teatro, Pintura e Artesanato, Cabeleireiro, Aperfeiçoamento em
cursos nos Centros Comunitários, no Espaço Informática e Colorimetria, Design de Sobrancelhas, Manicure e Pedicure,
no Espaço Beleza;
Alongamento de Unhas em Gel, Maquiagem, Tranças Africanas,
Penteados e Informática Básica. Cursos que ampliam as habilidades e
desenvolvem possibilidades de transformação de vidas.

Meta 3

Em 2019 a equipe educativa foi multidisciplinar com os seguintes
profissionais: Educadores Sociais de: Pintura e Artesanato, Canto, Teatro,
Compor e manter 01 Equipe Educativa no período de
Dança, Informática, Área da Beleza, Pedagoga, Assistente Social,
janeiro de 2019 a dezembro de 2019;
Coordenadora de Projetos, Coordenador de Mobilização de Recursos e
Coordenadora Institucional. Ao longo do ano foram realizadas reuniões
de planejamento, avaliações, formações continuadas em prol do
aprimoramento para execução das ações.

17

METAS E RESULTADOS 2019
ORDEM

Meta 4

Meta 5

Meta 6

META

RESULTADOS

Realizar 10 capacitações da Equipe Técnica no período de A equipe de colaboradores participou de diversas capacitações
continuadas, que estão detalhadas na página 29 deste relatório.
fevereiro a dezembro de 2019;

A Associação oferta atividades socioeducativas para crianças,
adolescentes e jovens apresentando-lhes oportunidades de despertar,
desenvolverem suas capacidades e habilidades de acordo com o seu
Manter nos centros comunitários atividades contínuas de ciclo de vida, para se tornarem sujeitos capazes de enfrentar as questões
modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, nos planos pessoal, familiar e cívico.
de acordo com seu ciclo de vida;
As atividades foram organizadas e desenvolvidas em grupos
subdivididos por faixas etárias e ciclos de vida semelhantes.
Proporcionando que cada sujeito vivencie, fortaleça e desenvolva
vínculos e potencialidades para enfrentar as vulnerabilidades sociais.

Acolher e acompanhar 125 crianças, adolescentes e jovens
de 8 a 15 anos, nos cursos básicos de artesanato e pintura
sobre tecido, através da utilização de material reciclável na
confecção dos trabalhos;

142 crianças e adolescentes com a idade de 08 a 17 anos participaram
dos cursos ofertados. As atividades incentivaram a realização de tarefas
individuais e em grupo, e também favoreceram a expressão, valorização
da autoestima, do empoderamento, sensibilidade para criar e pintar,
incentivando o desenvolvimento da coordenação motora, criatividade e
atenção.
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METAS E RESULTADOS 2019
ORDEM

META

RESULTADOS

Meta 7

Desenvolver mensalmente,
03
atividades lúdicas
(brincadeiras e dinâmicas) em cada formação humana e
cidadã, nas confraternizações e encontros festivos;

Diversas atividades foram realizadas ao longo do ano e planejadas com
a Equipe Educativa e Coordenação. Esses momentos são importantes,
pois favorecem a integração dos grupos, o diálogo, a criatividade, troca
de conhecimentos e o bem-estar entre os beneficiários.

Meta 8

Formar, acompanhar e qualificar 220 adolescentes e jovens
com idade entre 15 a 29 anos nos cursos
253 adolescentes e jovens da faixa etária 15 a 29 anos participaram de
profissionalizantes da área da beleza: Maquiagem,
344 cursos da Área da Beleza do projeto Clara Amizade, se preparando
Penteados e Tranças Africanas, Manicure/Pedicure, para o Mercado de Trabalho.
Alongamento de Unhas em Gel, Design de Sobrancelhas e
Capacitação Profissional de Cabeleireiro;

Meta 9

70 crianças, adolescentes e jovens participaram dos Cursos Artísticos de
Dança, Canto e Teatro e 80 educandos (as) matriculados(as) nos demais
Possibilitar que os educandos participem de atividades cursos também participaram dessas oficinas, especialmente nos
artísticas, incluindo oficinas de dança, teatro e canto;
momentos dos eventos. Os conteúdos vivenciados foram apresentados
na Festa de São João no Clube da OAB/BA, Festival da Clara Amizade,
realizado na Sede da Instituição, em Piatã e o V Show de Talentos
(Auditório do Colégio ISBA, Ondina).

Meta 10

Formar, acompanhar, certificar ou atestar, crianças, 88 adolescentes e jovens de ambos os sexos, com idade a partir de 11
adolescentes e jovens nos cursos Básicos de Informática anos receberam uma formação que proporcionou conhecimentos de
no Centro Comunitário de Nova Brasília;
informática para melhor acompanhar os estudos ou se preparar para o
19
mercado de trabalho.

METAS E RESULTADOS 2019
ORDEM

META

RESULTADOS

Meta 11

Ao longo do ano foram proporcionados diversos momentos de
Realizar palestras mensais referente a formações Humana e formação humana e cidadã com conhecimento sobre diversas temáticas
tais
como:
Empreendedorismo,
Valorização
da
Estética
e
Cidadã para os matriculados nos Centros Comunitários;
Empoderamento das Mulheres Negras com ênfase em Plano de
Negócios, a importância do conhecimento dos Direitos Básicos e
Relacionamento Interpessoal.

Meta 12

Fornecer lanches diariamente para educandos matriculados No final das atividades os educandos recebem lanches antes de retornar
nos Centros Comunitários.
para suas casas. Seguindo cardápios variados, foram entregues aos
participantes mais de 3600 lanches.

Meta 13

Meta 14

Realizamos várias atividades, dentre elas: Passeio Ambiental no Parque
Realizar anualmente 04 atividades culturais e passeios a São Bartolomeu, Semana da Criança no Clube da OAB (Ordem dos
bibliotecas, museus, locais históricos, turísticos e áreas Advogados do Brasil), Festa Junina, Atividade Intercultural sobre
Consciência Negra, com a Escola de Samba de Itapuã (Unidade do Bairro
ambientais.
da Paz) e Apreciação do Espetáculo África (Um Conto Cantado),
encenado pela Companhia de Teatro da Polícia Militar.

Realizar 10
anualmente;

confraternizações

e

encontros

Os eventos de confraternização são ótimos para a socialização,
fortalecimento dos laços entre os educandos e a comunidade e são
festivos também momentos muito especiais para os Educandos e Equipe
Educativa. Festa Junina, Festival de Talentos, Julho das Pretas, Show de
Talentos, foram algumas das oportunidades que os educandos dos
diversos centros atendidos pela Clara Amizade tiveram para se
conhecerem e interagirem.
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METAS E RESULTADOS 2019
ORDEM

META

RESULTADOS

Meta 15

Como culminância das atividades de 2019, foi realizado no Auditório do
Colégio ISBA (Instituto Social da Bahia), Ondina, no mês de dezembro, o
Preparar e realizar 01 Espetáculo ao final das atividades V Show de Talentos, que teve como tema principal a história da
anuais;
fundadora da Clara Amizade, Thérèse Cornille. 101 Educandos (as) se
apresentarem para aproximadamente 300 pessoas, incluindo amigos,
familiares, parceiros institucionais e convidados, através da dança, canto,
teatro e rap.

Meta 16

Avaliar as atividades da
respectivo período.

Todas as ações são planejadas e posteriormente avaliadas de forma
Associação realizadas no contínua pelos Atendidos, Equipe Educativa, Coordenação e
semestralmente com os Membros do Conselho e Diretoria da Clara
Amizade, pelos Parceiros e Lideranças Comunitárias.
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CENTROS COMUNITÁRIOS

CURSOS
Em 2019 além dos diversos cursos que já ofertamos, tivemos a oportunidade (através do
Projeto Criança Esperança/UNESCO) de proporcionar para os educandos dos Centros
Comunitários e Espaço Beleza, em Piatã, cursos de Teatro, Canto e Cabeleireiro, que vieram
fortalecer ainda mais a base artística que já proporcionávamos através do curso de Dança.
Oferecer essas novas artes trouxe como benefícios um ambiente de educandos engajados,
buscando ler textos teatrais e musicais e aprender as técnicas e conteúdos ensinados pelos
Educadores. Além disso, outros benefícios foram proporcionados através dessas duas artes.
Destacamos aqui: socialização, combate à timidez, estímulo ao desenvolvimento pessoal,
melhora da autoestima, combate ao stress e ansiedade, melhoria da memória e
autoconhecimento corporal. Já o curso de Cabeleireiro proporcionou para as educandas
estímulo à autoestima, conhecimento sobre empreendedorismo, autonomia e a
possibilidade de Geração de Emprego e Renda.

FORMAÇÃO HUMANA E CIDADÃ
Buscando uma sociedade melhor, formada por pessoas que possuem senso crítico cidadão,
sabem que possuem direitos e também deveres, respeitam as outras e sabem a importância
da sua história e origem, a Clara Amizade disponibiliza em paralelo aos cursos, formação
humana e cidadã. Em 2019 guiados pelo tema norteador: “Escutar, Mediar, Dialogar, Mediar
e Acolher, por meio da Vivência Clara Amizade e dos Direitos Básicos”, diversos eventos
educativos foram realizados tais como: rodas de conversa, apresentação teatral, passeios e
palestras.
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FORMAÇÃO HUMANA E CIDADÃ NOS CENTROS COMUNITÁRIOS
ATIVIDADE

DATA

LOCAL

FACILITADOR

Palestra sobre Empreendedorismo

25/03

Bairro da Paz

Jaguaraci Aragão - Voluntária

Autoconhecimento: O Universo do
Teatro e as Mulheres Negras que
construíram a nossa história

27/03

Casa São Pio/Itapuã

Islânia Almeida - Educadora
Social de Teatro

Roda de conversa: reconhecimento
da Estética Negra no processo de
Empoderamento da Mulher Negra

22/04

Bairro da Paz

Islânia Almeida - Educadora
Social de Teatro

06/05

Bairro da Paz

Islânia Almeida – Educadora
Social de Teatro

06/05

Bairro da Paz

Carla Santos - Pedagoga

Palestra Relacionamento
Interpessoal: como construir um
mundo melhor
Palestra: Como elaborar um
currículo?
Roda de Conversa: Julho das Pretas

08/07

Bairro da Paz

Roda de Conversa: Julho das Pretas

08/07

Nova Brasília de Itapuã

Roda de Conversa: Julho das Pretas

10/07

Casa São Pio/Itapuã

Islânia Almeida – Educadora
Social de Teatro
Graziela Santos – Educadora
Social de Dança
Rogério Alexandre - Voluntário

Edineide Coelho - Voluntária
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FORMAÇÃO HUMANA E CIDADÃ NOS CENTROS COMUNITÁRIOS
ATIVIDADE
Roda de Conversa: Julho das Pretas

DATA

LOCAL

FACILITADOR

12/07

São Cristóvão

Islânia Almeida - Educadora
Social de Teatro

Dra. Lívia Vaz (Promotora de
Justiça) Geradine Koffi
Coordenadora Institucional da
Clara Amizade),
Bairros da Paz – com a presença
Islânia Almeida (Educadora
dos Educandos de todos os
Social de Teatro,
outros Centros Comunitários
Coordenadora da ONG
Bumbá), Teatro da Polícia
Militar

Palestra: Julho das Pretas:
Desmistificar a luta da Mulher Negra

18/07

Palestra: Introdução ao Mundo dos
Negócios

11/09

Casa São Pio/Itapuã

Palestra: Introdução ao Mundo dos
Negócios

19/09

Bairro da Paz

Roda de Leitura: Contos, Histórias,
Versos e Vidas: Literatura para sonhar
e Construir a Transformação

04/10

Nova Brasília de Itapuã

Roda de Leitura: Contos, Histórias,
Versos e Vidas: Literatura para sonhar
e Construir a Transformação

16/10

Casa São Pio/Itapuã

Daniele Ramos - Voluntária

Daniele Ramos - Voluntária

Joice Santana - Voluntária

Joice Santana – Voluntária
24

FORMAÇÃO HUMANA E CIDADÃ NOS CENTROS COMUNITÁRIOS
ATIVIDADE

DATA

LOCAL

FACILITADOR

Roda de Leitura: Contos, Histórias,
Versos e Vidas: Literatura para
sonhar e Construir a Transformação

30/10

São Cristóvão

Joice Santana - Voluntária

Roda de Leitura: Contos, Histórias,
Versos e Vidas: Literatura para
sonhar e Construir a Transformação

31/10

Diálogo sobre Empreendedorismo
para Mulheres Negras.

04/11

Palestra: Introdução ao Mundo dos
Negócios

07/11

Performance Teatral: Novembro
Negro

13 e 18/11

Bairro da Paz

Bairro da Paz
Bairro da Paz

São Cristóvão e Bairro da Paz

Joice Santana - Voluntária
Cristiane Santos - Voluntária

Daniele Ramos - Voluntária
Silvana Lobo (SEMUR)
Coordenação, Equipe
Educativa, ONG Bumbá e
Escola de Samba de Itapuã.
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CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/PASSEIOS
ATIVIDADE

DATA

LOCAL

FACILITADOR

Passeio Ecológico/Ambiental

31/01

Parque São Bartolomeu/
Plataforma

Equipe Educativa

Caminhada de Conscientização
Contra o Trabalho Infantil e a
Exploração Sexual

19/02

Bairro da Paz

Instituições que atuam no
Bairro da Paz

25 e 27/02

Bairro da Paz e São Cristóvão

Equipe Educativa e
Coordenação

18/06

Clube da OAB

Equipe Educativa e
Coordenação

05/09

Bairro da Paz

Instituições que atuam no
Bairro da Paz

15/10

Praia do Flamengo

Equipe Educativa e
Coordenação

Semana da Criança – Festival de
Talentos

18/10

Casa Sede /Piatã

Sessão de Cinema

11/11

Cinépolis do Shopping Salvador
Norte

Caminhada da Consciência Negra

18/11

Bairro da Paz

V Show de Talentos - Tema: Thérèse
Cornille: Uma História de Amor

17/12

Auditório do Colégio ISBA,
Ondina

Bailinho da Amizade
Festa de São João com todos os
Educandos da Clara Amizade
Caminhada em Comemoração a
Independência do Brasil
Semana da Criança – Passeio ao
Clube da OAB

Equipe Educativa e
Coordenação
Michele Alves Silva (Educadora
Social de Dança)
Instituições que atuam no
Bairro da Paz
Equipe Educativa,
Coordenação e Educandos da
Clara Amizade
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ESPAÇO INFORMÁTICA E ESPAÇO BELEZA
As propostas para o Espaço Informática foram bastante ousadas e desafiadoras: inseri-lo
em em uma nova dinâmica Didático/Pedagógica, tornando o processo de
Ensino/Aprendizagem mais atual e mais próximo da nova geração “hiperconectada” de
adolescentes e jovens; trabalhar a inserção dos educandos (das seis turmas formadas ao
longo do ano) nas atividades culturais da Instituição, a exemplo do Show de Talentos e
Festa Junina e envolver as famílias na dinâmica de convivência e participação no Programa
de Formação Global e Capacitação Profissional foi uma busca incessante, observada e
avaliada durante o ano letivo.

Dentre as diversas ações que buscaram corresponder as demandas e auxiliar na formação
do desenvolvimento da autonomia e do senso crítico para a capacitação de educandos
conscientes e responsáveis estão as ações inovadoras, por meio de games, recomendadas
pela Plataforma Educação Livre; contação de histórias e incentivo à leitura. Os encontros
para as famílias em parceria com o CRAS Itapuã fortaleceram os vínculos entre o
Projeto/Família e Comunidade, beneficiada pelo quarto ano seguido pelo Mutirão da
Cidadania: Ação Social, que ofereceu serviços gratuitos à comunidade como: impressão de
2º via de documentos; consulta ao SPC /Serasa e Elaboração de Currículos.
A parceria com o Criança Esperança permitiu renovar o Curso de Cabeleireiro Profissional e
o de Aperfeiçoamento em Colorimetria. 37 alunas com idade de 18 a 29 anos se
matricularam e participaram da capacitação totalmente gratuita. 30 receberam os
certificados. Os participaram adquiriram confiança especialmente na aplicação dos produtos
químicos utilizados nessa área. Cinco Educadoras Sociais deram aulas nos módulos:
Relações Sócio Profissionais e Ambientais, Gestão Profissional, Instituto de Beleza (Estrutura,
Funcionamento e Recepção), Noções de Biossegurança, Diagnóstico e Tratamento Capilar,
Escova e Penteados, Noções de Visagismo, Corte feminino e masculino, Colorimetria e
Relaxamento. O curso beneficiou a comunidade que pode em diversos momentos terem
atendimento gratuitos das Educandas (supervisionadas pelas Educadoras), para cortar,
escovar, dar luzes e fazer avaliação capilar dos cabelos. Outro evento de destaque foi a
tarde de Ação Social realizada na Casa Sede com os Idosos do Lar Harmonia. Esse encontro
proporcionou diversas atividades aos idosos: Yoga, embelezamento das Mãos, corte –
hidratação do cabelo e escova, aferição da Pressão arterial e Glicemia, finalizando com um
lanche partilhado. No final dos cursos (Cabeleireiro e Colorimetria), a maior parte das alunas
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já trabalhavam gerando renda em domicílio ou em salão.

FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE – ESPAÇO BELEZA/PIATÃ
ATIVIDADE

DATA

LOCAL

FACILITADOR

Mini Palestra: Educação
Financeira

02/05

Espaço Beleza/Piatã

Geane Santos (Voluntária)

Workshop: Corte Feminino

11/06

Espaço Beleza/Piatã

Workshop: Corte Masculino

09/07

Espaço Beleza/ Piatã

12/08

Iguatemi Business & Flat:
Caminho das Árvores

Workshop: Hair Treasures:
Progressiva & Definitiva a base
da Amônia
Ação Social: Tarde de
Convivência com os idosos do
Lar de Harmonia

22/08

Casa Sede /Piatã

Momento Motivacional

02/09

Espaço Beleza/ Piatã

10/09

Espaço Beleza/ Piatã

Projeto Integrador

Palestrante SENAC - Raydalva
Santos
Palestrante SENAC - Raydalva
Santos
Ronilza Santos e Carla Simone
(Educadoras Sociais)
Ronilza Santos, Carla Simone,
Carla Santos, Educandas do
Curso de Cabeleireiro do
Espaço Beleza e Idosos do Lar
Harmonia
Claudiane Santos, Ronilza
Santos (Educadoras Sociais da
Área da Beleza), Educandas do
curso de Cabeleireiro e
Manicure e Ed Rios (Voluntário)
Ronilza Santos e Carla Simone
(Educadoras Sociais)
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FORMAÇÕES – EQUIPE EDUCATIVA/GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE

DATA

LOCAL

FACILITADOR

Seminário Campanha da Fraternidade: Tema:
“Fraternidade e Políticas Públicas”. Lema: “Serás
libertados pelo direito e pela Justiça”

24/02

Teatro Dom Geraldo Magella
(Cúria da Arquidiocese de
Salvador)

ASA (Ação Social Arquidiocesana)

Jornada Pedagógica “ Cuidar de Quem Cuida”

11 a 14/03

Casa Sede Piatã

Cleide Colin, Padre Dimas Rogério
da Purificação, Bruno Conceição,
Aucilia Silva, Jean Santos, Inéria
Florinda, Meire Luce Ramos,
Sidney Silva

Círculo da Paz - Iniciação à Justiça Restaurativa

19/03

Casa Sede, Piatã

Professora Isabel Lima

23 e 24/04, 13 e
14/08
05 e 06/11

Sede do Instituto Sabin – Brasília

Phomenta e Instituto Sabin

26/04

Centro Comunitário São Francisco
de Assis

Psicóloga Karla Valeriano e a
Pedagoga Aracy Roza Sampaio
Pereira

03/05, 13/08, 08/10,
22 a 24/11

São Paulo e Salvador

Facilitadores da Equipe AMBEV

24/05

Casa Sede Piatã

Damian Azard (Coordenador da
Associação Vida Brasil)

Projeto Criança e Saúde - Programa de
Aceleração
Educação Livre: Capacitação para utilização da
Plataforma Digital
Programa Voa: AMBEV
Estratégias para Mobilização de Recursos
O Sentido da Vida: Comportamento Assertivo:
Valorização Pessoal, profissional e Social/Os
desafios da Comunicação/Habilidades sociais e
Liderança.
Sob o olhar de Thérèse Cornille
Impactô – Instituto Neoenergia/Instituto Ekloos
Curso: Como criar Projetos Sociais Inovadores/
Instituto Ekloos

Benedita de Araújo Ferreira -

23/07, 20/08, 24/09
e 01/10

Casa Sede, Piatã

27/07

Casa Sede, Piatã

Joice Santana

Outubro a
Janeiro/2020

Centro Municipal de Inovação,
Colabore - Itaigara
Centro de Inovação de Impacto:
Colabore - Itaigara

Instituto Neoenergia/Instituto
Ekloos

27/11

(Psicóloga)

Renata Banharo e Mariana Santos
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VIVÊNCIAS PASTORAIS
Tardes Espirituais: o Programa de Formação Global e Capacitação Profissional da Clara Amizade compreende o ser humano de forma
integral e um dos eixos que recebe atenção é a Dimensão Espiritual: em todas as atividades socioeducativas, profissionalizantes e
culturais desenvolvidos, há momentos de comunhão e fraternidade para manifestar a fé e gratidão a Deus que acolhe a todos e
conduz na riqueza das diferentes formas de invocá-lo. Buscando celebrar a vida através da experiência da escuta, por meio do
encontro e da partilha, no dia 30 de Agosto na casa Sede, em Piatã, foi realizada a I Tarde de Convivência Espiritual com o Tema: “Este
é meu Filho muito Amado: escutai-o”, (Mt.17,01-09). Foi um encontro marcado por momentos de conversas em grupo, cânticos,
animações, dinâmicas, orações e fortalecimento da amizade.
Buscando dar continuidade a esse itinerário de fé e fraternidade, no dia 29 de
novembro, também na Casa Sede, aconteceu a II Tarde de Convivência Espiritual
animados pela frase da Fundadora da Clara Amizade Thérèse Cornille: “ Juntos
queremos viver na Luz e no Amor de Cristo.” O Evangelho de São João foi
partilhado em comunhão com os Missionários da Comunidade Kadosh e com o
palestrante Eric Ferreira, jovem universitário e coordenador da Missão Éfata, que
contribuíram na reflexão sobre a importância dos valores como acolhimento,
amizade, confiança, fé, simplicidade, transparência e verdade.
Missas: três celebrações eucarísticas foram realizadas. Em fevereiro, com o Padre
Dimas Rogério da Purificação, uma missa foi celebrada durante a Jornada
Pedagógica. Em julho, com o padre Bruno de Taizé, celebração da Páscoa de Irene
Etienne em Nancy, orientadora que viveu vários anos em missão em Salvador e em
dezembro, 19/12, com o pároco Padre Ailan Simões, foi celebrado os 30 anos do
falecimento de Tereza Cornille, fundadora da Associação.

Canonização de Irmã Dulce: A Clara Amizade se fez presente na celebração em
comemoração da Canonização de Santa Irmã Dulce dos Pobres, realizada no dia
20/10, na Arena Fonte Nova em Salvador. A celebração que foi aguardada com
muito entusiasmo pelo povo baiano e foi destaque em todo Brasil e também na
Arquidiocese de Salvador.
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VIDA ASSOCIATIVA
A vida associativa de Clara Amizade é nutrida pelas contribuições dos membros do Conselho Fiscal e Diretoria, amigos
voluntários ou associados e colaboradores em vários níveis:

Gestão Administrativa e Contábil:
Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal se reuniram em fevereiro, maio, outubro e novembro para as reuniões da
Assembleia Geral e do Conselho, a fim de analisar e aprovar o relatório contábil e de atividades, planejar e analisar as
diretrizes e sempre se colocam à disposição para apoiar a Clara Amizade.

Campanhas e Realização de Eventos:

Visando promover ações em prol da Captação de Recursos foram
realizadas diversas ações dentre elas: o Cofrinho da Amizade, cadastro
na Campanha Nota Premiada Bahia e a Festa da Amizade (Festival de
Tortas).

Destaca-se o Festival de Tortas, realizado no dia 09/11, contou com a
contribuição de amigos, colaboradores da Associação e voluntários
que doaram tortas e também colaboraram no evento com a venda de
bebidas, ingressos e chás. O evento contou com a animação
voluntária do Professor David Santana (Diretor da Escola de Música
de Piatã) e dos seus alunos,
“artistas” que usaram vários
instrumentos, a exemplo de saxofone para animar os presentes.
Destacamos o apoio da empresa Ambev que se fez presente através
do seu voluntário: Murilo Uchôa e colaborou com doações para que o
evento fosse realizado.
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VIDA ASSOCIATIVA
Voluntariado Internacional: entre os meses de julho a setembro, recebemos a visita de Amaury de Ladoucette, voluntário francês
enviado por Claire Amitíe Internationale. Aqui em Salvador, ele conheceu as atividades realizadas pelo Projeto de Educação Global e
Capacitação Profissional nos Centros Comunitários e Sede Administrativa, em Piatã. Uma das falas de Amaury antes de retornar para
a França nos deixou felizes com a experiência: “Descobri muitas coisas. Aqui em Salvador, as pessoas são simpáticas querem fazer

amizade! Me senti útil e feliz! Recebi bem mais das pessoas do que dei! Fui muito bem acolhido! É uma experiência que vou guardar
para toda vida!
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PARCEIROS - NÍVEL LOCAL
INSTITUIÇÃO PARCEIRA
Centros Comunitários
(Arquidiocese de Salvador)

PERÍODO

DESCRIÇÃO

Desde 2000

Expressões do acolhimento e interesse das lideranças das comunidades
atendidas, que disponibilizam os espaços físicos nos bairros de Itapuã, Nova
Brasília de Itapuã, São Cristóvão e Bairro da Paz, onde são realizados a maior
parte dos cursos de formação desenvolvidos pela equipe educativa da AACBA.
A Associação tem articulações com o CMDCA, de modo que casos de violência e
abusos são encaminhados aos Conselhos Tutelares. Há participação, mensal da
Associação nas assembleias ordinárias e extraordinárias e representação na
câmara técnica de políticas públicas.
Inscrição da Associação e atualização do registro, participação nas capacitações
promovidas pelo próprio Conselho e diálogo com relação as orientações
administrativas.

Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente (CMDCA)

Desde
2004

Conselho Municipal de Assistência Social
(CMASS)

Desde 2004

Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS)

Desde 2005

Os responsáveis orientam as pessoas na formação e ajudam na regularização de
seus documentos especialmente ligados à Bolsa Família. Vieram nos Centros
Comunitários para dar orientações aos jovens e aos seus responsáveis.

Ação Social Arquidiocesana (ASA)
Via Pastoral do Menor

Desde 2005

Acompanha a equipe educativa colocando à disposição uma equipe pastoral
para a integração de diversas instituições, visando à formação dos educadores
sociais, através de cursos e intercâmbios. Auxilia também na formação dos
educandos, visando torná-los
multiplicadoras nas suas respectivas
comunidades para mobilização, articulação e garantia de direitos da criança e
do adolescente por meio da realização de oficinas.

Secretaria Municipal de Promoção Social,
Esporte e Combate à pobreza (SEMPRE)

Desde 2015

Apoiou (a partir agosto de 2015), o Programa de Educação Global e Capacitação
Profissional por meio do convênio de cooperação para execução direta do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.
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PARCEIROS - NÍVEL LOCAL
INSTITUIÇÃO PARCEIRA

PERÍODO

Instituto Sabin

Desde 2016

Serviço Social do Comércio
(SESC - Mesa Brasil)

Desde 2016

Phomenta

Desde 2018

Edu Livre

Desde 2018

Teatro ISBA

Desde 2018

DESCRIÇÃO
Por meio da aprovação do Projeto “Criança e Saúde”, disponibilizou exames
laboratoriais gratuitos para crianças e adolescentes da Associação. Fizeram
palestras sobre saúde e mutirão de exames para adolescentes e familiares dos
diversos bairros e através. Em parceria com a Phomenta capacitou diversas
Organizações Sociais da Sociedade Civil (incluindo a Clara Amizade) no período
de 2018 a 2019 com ferramentas e conteúdos que permitissem buscar a
Sustentabilidade Econômica.
Ao longo do ano foram doados à Associação diversos alimentos, todos
entregues aos educandos e familiares. No mês de Dezembro, através da
campanha “ Eu Valorizo”, entregou diversos Chesters
para as famílias
beneficiadas pela Clara Amizade
Em parceria com o Instituto Sabin, capacitou em 2018/2019 (através de um
Programa de Aceleração do Projeto Criança e Saúde), diversas Organizações da
Sociedade Civil (incluindo a Clara Amizade).
Durante um período de 02 anos, disponibilizou de forma presencial e à distância
acesso à conteúdos e ferramentas que permitirão que as OSCS busquem a
Sustentabilidade Econômica. Através da avaliação dos processos internos e
Impactos realizados pela Clara Amizade, certificou a Instituição com a Certificação
Internacional de Boas Práticas.
O Projeto Educação Livre, em parceria com a UNESCO, é uma plataforma digital
que tem por finalidade ofertar novas oportunidades de crescimento para os
jovens com conteúdos que favoreçam sua inserção no mercado de trabalho.
Essa ferramenta digital permite ao jovem estudar sozinho, tendo como foco as
habilidades pessoais, socioemocionais e competências básicas em Língua
Portuguesa e Matemática, por meio de uma conexão direta com a vida real e o
mundo do trabalho.
Apoia a Show de Talentos da Clara Amizade, evento que através das artes: Dança,
Teatro e Canto trabalham autonomia, criatividade, conhecimento corporal,
disciplina, compromisso, respeito com os outros e suas diferenças, trabalho em
grupo e principalmente: Protagonismo.
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PARCEIROS - NÍVEL LOCAL
INSTITUIÇÃO PARCEIRA

PERÍODO

OAB

Desde 2018

UNESCO

Desde 2019

AMBEV

Desde 2019

INSTITUTO NEOENERGIA

2019

INSTITUTO EKLOOS

2019

JÚNIOR ACHIEVEMENT BRASIL - JA Brasil

2019

PARCEIRO - NÍVEL INTERNACIONAL
INSTITUIÇÃO PARCEIRA

PERÍODO

Claire Amitié Internationale (CAI)

Desde 1997

DESCRIÇÃO
Disponibiliza o espaço do Clube para atividades educativas, recreativas e
sociais, a exemplo da Confraternização do Dia das Crianças, Festa Junina e Dia
de Lazer da Equipe Educativa.
Através do projeto “ Semeando Esperança Gerando Transformação”, aprovado
em 2018 e implementado em 2019, ofereceu oportunidade para crianças,
jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social a terem acesso aos
cursos de Canto, Teatro, Cabeleireiro, além de permitir a contratação de uma
Pedagoga para contribuir com uma melhor organização das atividades.
A Clara Amizade foi selecionada para participar do Programa VOA realizado
pela AMBEV. O Programa concedeu treinamentos e mentorias para auxiliar
nas práticas de gestão e em diversas atividades institucionais. Foram
realizados quatro encontros: dois em São Paulo e dois em Salvador com
diversas Instituições. Contamos com auxílio de voluntários na realização de
mentorias que através dos seus conhecimentos contribuíram muito para Clara
Amizade.
Através da aprovação no edital Impactô ofereceu durante 04 meses,
formação para gestores de 05 Instituições selecionadas capacitações e
mentorias nas áreas de gestão estratégica, negócios e inovação.
Contribuiu com a Clara Amizade trazendo informações relevantes sobre o
Terceiro Setor.
Ao longo do Projeto diversas mentorias (remotas e
presenciais com a equipe do Instituto Ekloos e com especialistas convidados)
foram realizadas e ao final 05 organizações selecionadas participaram de uma
banca de investimentos.
Proporcionou palestras nos cursos profissionalizantes, a exemplo de:
Introdução ao Mundo dos Negócios e Empreendedorismo. Os temas foram
apresentados de forma envolvente, gerando o interesse nos participantes. Ao
final das palestras os Educandos receberam certificados pela participação.

DESCRIÇÃO

A Associação disponibiliza coordenadoras/missionárias para executar os
Projetos em estreita colaboração com a Diretoria e Conselho Fiscal da AACBA.
Primeiro parceiro fiel a CAI acompanha o Programa de Educação Global e
Capacitação Profissional desde o início das atividades, de forma contínua. 35

CONQUISTAS 2019
Projeto Criança Esperança/UNESCO
•Que alegria ver os benefícios que a solidariedade pode trazer. O Projeto aprovado pela UNESCO e Criança Esperança trouxeram:
Canto, Teatro, Cabeleireiro e a contratação de uma Pedagoga. Isso tudo só foi possível através dos recursos da aprovação do projeto.
Vimos na prática o quanto os cursos escolhidos e ofertados para Crianças, Adolescentes e Jovens das comunidades atendidas
contribuíram para a Geração de Renda, Redução das Desigualdades, Inclusão, Autoestima, Empoderamento e Protagonismo

Infantojuvenil e melhor organização das atividades, através da oportunidade de integrar a Pedagoga à equipe. Foi um ano muito
marcante cheio de oportunidades de transformação de vidas!

Equipe de Mobilização de Recursos
•Para garantir a Sustentabilidade Financeira e uma entrega de Atividades cada vez melhor aos educandos foi formada a Equipe de
Mobilização de Recursos, que fortaleceu ainda mais as ações já em andamento pela Instituição e somou forças em prol da
Sustentabilidade do Projeto Clara Amizade. Não faltou a essa equipe vontade de Transformar o Mundo, Brilho nos Olhos, Resiliência,
Dedicação, Entusiasmo e principalmente: Perseverança! Foram dois editais aprovados na área da Captação de Recursos Técnicos/
Gestão: Edital Impactô (Instituto Neoenergia e Ekloos) e Programa Voa (AMBEV). São motivos para comemorar também o Festival de
Tortas, aprovação no Mapa das Cidades Sustentáveis (Instituto Vedacit) e a Certificação Internacional de Boas Práticas e
Transparência (Aceleração Programa Criança e Saúde – Instituto Sabin e Phomenta.

Aprovação no projeto Desenvolvendo Talentos, Semeando a Paz / Fundação Populorum Progressio
•O projeto: "Desenvolvendo Talentos, Semeando a Paz", aprovado em 2019, será implementado em 2020 e buscará atender as
necessidades da Equipe Educativa e do Público-Alvo, favorecendo a aquisição e renovação de materiais como: cadeiras, mesas,
bebedouros, notebooks, caixas organizadoras, instrumentos audiovisuais e de comunicação, para melhor organização e
desenvolvimento das atividades, o que irá aumentar a qualidade do nosso trabalho e fará a diferença na vida dos nossos educandos.
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RECURSOS FINANCEIROS
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PERSPECTIVAS 2020
Existem muitos motivos para celebrar as ações vivenciadas pela AACBA no Ano de 2019, porém,
não se pode negar os inúmeros desafios para continuar contribuindo com o desenvolvimento

das pessoas e gerar Impactos Sociais Positivos, e para isso é necessário investir em um
estratégico PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS, que tenha como foco diferentes meios de
arrecadação de fundos sustentáveis para o Projeto e seus Colaboradores.

Continuaremos a TRABALHAR EM REDE, por
FORMAÇÃO CONTINUADA: para que haja solidez nas ações é preciso
planejar ações que fortaleçam o processo de reciclagem e
aprimoramento humano, técnico profissional de toda a Equipe de
Coordenação e Educativa.

entender que ninguém faz nada sozinho
(principalmente no Terceiro Setor) e que unidos
somos muito mais fortes! Vamos continuar nos

unindo nessa ciranda de mãos que se unem e
enfrentaremos juntos os desafios que
aparecerem para ajudar ao próximo.

INOVAÇÃO: buscando corresponder ao que

Por entender

o nosso público-alvo deseja, vamos ouvir os

importância para visibilidade e credibilidade do trabalho que a

nossos Educandos e Equipe para identificar

novas oportunidades promissoras para a
Instituição.

que a COMUNICAÇÃO é de fundamental

Clara Amizade desempenha, investiremos

em um

Plano de

Ação Claro e Estratégico, que norteie as nossas ações e
contribua para captar e fidelizar financiadores e parceiros.
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AGRADECIMENTOS
Muito obrigado, por acreditar no nosso trabalho, por estar ao nosso lado! Sem você nada é possível! Que em 2020 estejamos
juntos novamente melhorando a vida das pessoas. Será Inesquecível!
Nos despedimos dessa vez com uma poesia escrita por Gerardine Koffi (Coordenadora
Institucional da Clara Amizade), em homenagem a fundadora da Associação:

Thérése Cornille, o Musical, tema do Show de Talentos 2019!
Mas afinal quem é essa Clara Amizade?

Quem é essa mulher: Thèrése Cornille, que pela sua missão acolheu, acolhe
e promove transformação de vidas?
Quem são as pessoas da Clara Amizade? Quem são vocês que acreditam
nesta missão?
Muitas perguntas...
A Clara Amizade hoje, assim como ontem, não tem fronteiras! Seu som ecoa:
do norte da França chega em Paris e redondezas. Da África ao Oeste e Ásia.
América Latina Salvador da Bahia!

Tem a missão de promover a transformação na vida das crianças, jovens e adolescentes,
através do projeto de Educação, Formação Global e Capacitação Profissional.
Leva em conta todas as dimensões de cada pessoa. E quem é essa Clara Amizade?

Sou eu, é você! Somos Nós! Colocamos a Clara Amizade em suas mãos! Contamos com você!
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TESTEMUNHOS - Centros Comunitários

“Design de Sobrancelhas e Cabeleireiro hoje são as minhas profissões.”
Eu sou Bianca, tenho 22 anos, tive a oportunidade de fazer dois cursos na Clara Amizade: Design
de Sobrancelhas e Cabeleireiro, que hoje são minhas profissões. Sou muito grata pela Clara
Amizade ter transformado a minha vida com os seus ensinamentos, tanto no lado pessoal como no
profissional.

Bianca Nunes
Educanda do Curso de Cabeleireiro – Espaço Beleza - Piatã

“Participar do curso de Cabeleireiro, é dar ponta um pontapé inicial no
ramo da Beleza, que só cresce a cada dia.”
A Clara Amizade é um projeto maravilhoso! Muito organizado, com profissionais capacitados e
uma equipe excelente. Vale muito a pena ir em busca aproveitar as oportunidades que são
oferecidas e se inscrever nos cursos. Para mim participar do curso de Cabeleireiro é dar o pontapé
inicial no ramo da beleza que só cresce a cada dia.
Luciene Maria de Jesus Souza

Educanda do Curso de Cabeleireiro – Espaço Beleza – Piatã
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TESTEMUNHOS - Equipe Educativa
“A cada dia que passa, estou conhecendo a essência da Clara Amizade, a
qual tem uma belíssima e rica história, através da sua fundadora.”
Meu nome é Daniela Miranda, Assistente Social, sou apaixonada por minha área de atuação. Há
muitos anos atrás, iniciei minhas atividades como voluntária no bairro onde resido e desde então
fui me desenvolvendo nessa área social. Conheci a Clara Amizade em 2017, por meio de uma
amiga que me convidou para contribuir na Jornada Pedagógica. Em agosto de 2018, fui
convidada a fazer parte da equipe educativa da Instituição. A cada dia que passa, estou
conhecendo a essência da Clara Amizade, a qual tem uma belíssima e rica história, através da sua
fundadora, Thérèse Cornille. É um trabalho desafiador, porém o que faço é com muito amor e
dedicação e me sinto grata, por saber que posso contribuir para o desenvolvimento da Instituição,
contudo, tenho a plena certeza que aprendo muito com cada dificuldade e as vitórias, por meio
do trabalho desenvolvido nas comunidades. Gratidão!

Daniela Miranda,
Coordenadora de Projeto

“Trabalhando aqui percebo claramente o legado deixado por Thérèse Cornille:
gentileza, amor e compreensão! ”
Sou Eliana Gonçalves, Merendeira. Fui convidada para trabalhar na Clara Amizade em 2017. Gosto da
minha profissão. Através dela sempre aprendo algo novo, me aperfeiçoo na minha função e preparo
lanches gostosos para a Equipe Educativa, Coordenação e Educandos!
Agradeço a Deus, a toda Coordenação e colegas queridos pela confiança que me foi dada e por fazer
parte dessa equipe maravilhosa. Trabalhando aqui percebo claramente o legado deixado por Thérèse
Cornille: gentileza, amor e compreensão! Obrigada por tudo, Clara Amizade

Eliana Gonçalves
Merendeira
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TESTEMUNHOS - Parceiros
Ser voluntária da Clara Amizade é uma honra, porque sei que estou
contribuindo para a construção de uma sociedade mais esperançosa e feliz! ”
Sou Benedita, Psicóloga. Conheço a Clara Amizade desde quando chegaram na comunidade paroquial
de Itapuã, me aproximei das missionárias e me encantei com o belo trabalho e compromisso com as
meninas em estado de vulnerabilidade. No ano de 2019, iniciei um trabalho de formação continuada
com a equipe de Educadores Sociais, experiência que foi para mim muito enriquecedora. Me identifico
bastante com a Instituição, porque a minha profissão também tem a função de motivar pessoas e
ajudá-las a perceber o seu potencial e papel de agente de transformação social. Ser voluntária da Clara
Amizade é uma honra, porque sei que estou contribuindo para a construção de uma sociedade mais
esperançosa e feliz!

Benedita de Araújo Ferreira
Psicóloga voluntária da Clara Amizade

“A Clara Amizade possibilita que crianças e adolescentes tenham acesso à
instrumentos educacionais de extrema importância para o seu desenvolvimento
como cidadãos.”
Sou Lívia Maria Sant’Anna Vaz, promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Conheci o
projeto Clara Amizade em julho de 2018. O nosso primeiro contato foi no Seminário Biopolíticas e Mulheres
Negras: práticas e experiências contra o racismo e sexismo, realizado no Ministério Público em Nazaré. O
sucesso da parceria entre a Clara Amizade e o Ministério Público levou à continuidade da relação e em julho
de 2019, fui uma das palestrantes na Roda de conversa do evento Julho das Pretas no Bairro da Paz.
O Projeto Clara Amizade é de fundamental importância, especialmente para as meninas negras dos bairros
em que atua, possibilitando que essas crianças e adolescentes tenham acesso à instrumentos educacionais
de extrema importância para o seu desenvolvimento como cidadãos. Pretendo estar presente em 2020, para
desenvolvermos projetos em conjunto, fortalecendo mulheres negras, grupo social de grande
vulnerabilidade na sociedade brasileira. .
Lívia Maria Sant’ Anna Vaz
Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia
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TESTEMUNHOS - Parceiros
“A Clara Amizade cria oportunidades e desenvolve experiência humana

relacional através de projeto socioeducativo voltado para meninas jovens,
abrindo espaços de aprendizagem e socialização positiva.”
Meu nome é Vanessa Cavalcanti, me aproximei da Clara Amizade em 2018. Nossos laços foram se reforçando
através da participação da Instituição em eventos organizados pela Universidade Católica e seus parceiros (em
especial com Ministério Público do Estado da Bahia – versando sempre sobre Educação e Direitos Humanos,
Promoção da Cidadania e da Justiça Social). Tive também a oportunidade de ver as educandas da Instituição se
apresentarem no palco do Teatro Castro Alves, no espetáculo: “O sítio da Amizade”, peça musicada da empresa
portuguesa: Foco Musical, um lindo e colorido espetáculo. Bravo, bravíssimo!

A Clara Amizade cria oportunidades e desenvolve experiência humana relacional através de projeto
socioeducativo voltado para meninas e meninos jovens, abrindo espaços de aprendizagem e socialização
positiva.

Vanessa Cavalcanti, Profa. Dra. do Programa de Pós-Graduação em Família na Sociedade
Contemporânea da Universidade Católica do Salvador e Coordenadora do Núcleo de Estudos sobre
Direitos Humanos (NEDH/UCSAL).

“A instituição está abraçando com força a Agenda 2030 da ONU e isso me

deixou engajado com o trabalho!”
Conheci a Clara Amizade por meio do projeto de mentoria da Phomenta e Instituto Sabin, no ano de 2018.
Construímos juntos o piloto do programa de voluntariado da organização. Durante a mentoria, mesmo à
distância, comprovei a verdade e o empenho da organização em promover o desenvolvimento global de
crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Quem está em situação de
pobreza não pode esperar, e Clara Amizade sabe disso. A instituição abraçou com força a Agenda 2030 da ONU
e isso me deixou engajado com o trabalho.

Rafael Medeiros, mestre em Filosofia e Estudos de Gênero,
Coordenador de Voluntariado UNICEF
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APOIO

44

ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL-BAHIA
Rua Eduardo Santos n. º 01, Quadra 18 – Piatã
CEP: 41.650-075 – Salvador/Bahia/Brasil
www.claraamizade.org.br
E-mail: contato@claraamizade.org.br
Tel.: (71) 3375-5135

VOCÊ PODE NOS AJUDAR ATRAVÉS DE DOAÇÕES
DADOS BANCÁRIOS
Associação “Os Amigos de Clara Amizade Brasil-Bahia”
Banco 237 (Bradesco) – Agência 2425-2
Conta Corrente 008374-7
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