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Palavras da Presidente
Regina Maria de Oliveira
Diretora-Presidente do Lar Fabiano de Cristo

Casa de Fernando
Melo (CE)

Casa de Professor
Pastorino (GO)

Casa de Francisco
Lamego (RJ)

Casa de Cirilo (SP)

O ano de 2020 ficará marcado
na história da humanidade. Quando,
em 11 de março, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou a
pandemia da Covid-19, não tínhamos
a dimensão do que estava por vir. E
ainda não temos. O que vislumbramos,
mês após mês, foi um cenário de
incertezas, com impactos sociais,
econômicos, culturais e políticos que
afetaram cada vez mais a vida das
pessoas, das organizações e das
nações.
Estudos dos mais diversos
setores da sociedade mostraram que
a repercussão desses impactos é mais
intensa sobre as camadas socialmente
vulneráveis da população. No Brasil,
uma porcentagem expressiva da
população sobrevive abaixo da linha
de pobreza; este cenário é gravíssimo
e tende a piorar se não houver um
conjunto de esforços no sentido de
amenizar a crise.
É nesta perspectiva que o Lar
Fabiano de Cristo vem se empenhando
para dar prosseguimento ao seu tra-

balho protetivo, agora em caráter
emergencial, abrangendo, além da
segurança alimentar, informação e
orientação preventiva, escuta, acompanhamento social, e acima de tudo,
empatia e solidariedade.
Registramos aqui o reconhecimento e a gratidão às nossas
incansáveis equipes pela proatividade,
comprometimento e dedicação. Gratidão também a todas as pessoas e
organizações dos mais diversos setores
que a nós se uniram ampliando a
nossa força de trabalho.
Prosseguiremos a caminhada,
tentando fazer sempre o melhor que
pudermos. E a grande aurora que
esperamos encontrar no final deste
túnel de incertezas é o despertamento,
ainda que tênue, de que navegamos
todos no mesmo barco, e que o
sucesso da travessia depende de
assumirmos, verdadeiramente, que os
valores estruturantes da sociedade humana precisam ser reconstruídos a
partir do cuidado com as pessoas.
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Missão, Visão
e Fundamentos Filosóficos

“

O Lar Fabiano de Cristo, que é um investimento de luz, prossegue construindo
entre os homens da Terra a seara do amor em nome da caridade sem fronteiras.
Educa, disciplina, refaz e projeta a luz da esperança nos corações que perambulam
pela senda da amargura.”
				
A espiritualidade e a obra de Fabiano, p. 18, § 2.

Missão
Desenvolver proteção social e educação
transformadora, contribuindo para a construção de
um mundo melhor.

Visão
Lar Fabiano de Cristo, modelo de proteção social e
educação transformadora.

Fundamentos Filosóficos
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Abrangência do
Serviço de Proteção
O Lar Fabiano de Cristo, amparado pelo sistema de faixas de atendimento, oferece diferentes tipos de serviços às pessoas em
situação de vulnerabilidade social. Todo o trabalho assistencial oferecido pela instituição é disponibilizado por meio da seguinte divisão
estatutária:

1
a
2
a
3
a
4
a
5
a

Faixa: Colocação familiar de crianças e adolescentes por decisão judicial.

LARES ADOTIVOS

2 UNIDADES

Faixa: Serviço de proteção especial, na forma de acolhimento institucional, por
decisão judicial, para crianças e adolescentes, cujos responsáveis legais se encontrem
temporária e circunstancialmente impedidos de cumprir com os deveres de guarda e
proteção.

39 UNIDADES

Faixa: Serviço de proteção social básica destinado a pessoas e famílias visando minorar
as situações de risco e vulnerabilidade, através de ações promocionais que envolvam
aspectos sociais, materiais, ambientais, de saúde, bem como morais e espirituais.
Faixa: Atendimento descontínuo, de caráter emergencial, a pessoas necessitadas bem
como o encaminhamento à rede de serviços.

APOIO
EMERGENCIAL

Faixa: Serviço de proteção básica através de centros de convivência e atendimentos em
domicílio e serviço de proteção especial através de unidades de longa permanência
para idosos.

2 UNIDADES

Os atendimentos à 1a Faixa são feitos em formato domiciliar. Os atendimentos de 4a Faixa
são realizados pelas unidades de 3a Faixa em todo o Brasil.

TOTAL:

43 UNIDADES
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43 unidades
operacionais
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Rede
Socioassistencial
Presença do LFC na

Muitos colaboradores do LFC, entre supervisores, assistentes sociais, orientadores técnicos, pedagogos e administradores,
fazem parte de conselhos de direitos e órgãos ligados à assistência social e à elaboração de políticas públicas, no país inteiro.
A participação da sociedade civil nesses conselhos foi definida pela Constituição Federal, de 1988, e representa uma conquista
importante que visa assegurar o controle democrático e a cidadania, a qual possui valor estratégico para os usuários e entidades
de assistência social na viabilização de direitos, serviços e benefícios aos cidadãos.
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Ações das Casas
antes da Pandemia
XXVII Encontro de JOVENS
Antes do início da pandemia, em março de 2020,
jovens das diversas unidades da região nordeste estiveram
reunidos na Casa de Odim de Araújo para realizar o tradicional
encontro de jovens, cujo tema foi “Juventude: liberdade com
responsabilidade”.

Casa de Odim de Araújo (PB)
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Oficina de ROBÓTICA
A Oficina de Robótica é realizada na Casa de
Cirilo, em Caçapava (SP), e consiste na construção
de projetos e na realização de atividades lúdicas que
facilitem o desenvolvimento de habilidades, competências
e preocupações ecológicas para a formação integral do
cidadão. Esta oficina se propõe a introduzir os coparticipantes
no uso da tecnologia, estimulando a criatividade, a inovação,
a cooperação, a autoestima e a autoconfiança, contribuindo
para a melhoria da convivência familiar e comunitária por
meio do fortalecimento de vínculos. Os coparticipantes, sob
orientação do educador social André Albuquerque, têm a
possibilidade de produzir maquetes, bonecos, robôs, foguetes,
carros e vários outros objetos utilizando materiais recicláveis,
domésticos e de baixo custo. É o caso, por exemplo, do projeto
“Cidade inteligente”, que propôs às crianças a construção de
uma maquete para que os participantes refletissem sobre
alternativas sustentáveis de uso dos recursos.

Casa de Cirilo (SP)
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FÍSICA para a Vida
Casa de Francisco
de Assis(RJ)

Casa de Francisco de Assis (RJ)

Casa de Mãe
Marocas (RJ)

Casa de Renato (RJ)

Casa de Pedro Richard (RJ)

A professora Maria Teresa Thomaz, voluntária, encerrou
em 2020 um ciclo de palestras que havia iniciado em 2019, cujo
objetivo era utilizar técnicas de contação de histórias para mostrar
as relações entre a Física e a Matemática e a nossa vida. Crianças
e jovens de quatro até dezessete anos experimentaram momentos
lúdicos e interativos. Os coparticipantes beneficiados faziam parte
dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV), do Aprendiz Integral do LFC e do Curso de Elétrica Predial
(em parceria com a Associação Clube Salutar).
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ACORDES de Fabiano
Há sete anos, as Casas de Fernando Melo e Virgínia
Smith, no Ceará, desenvolvem com a colaboradora Viviane
Pereira um projeto que tem como objetivo estimular a
sensibilidade e a aptidão musical. Os coparticipantes das
duas unidades têm a possibilidade de conhecer o universo da
música, aprender a tocar instrumentos e fazer apresentações
presenciais ou virtuais. Em 2020, ano em que as artes foram
essenciais, as atividades do Acordes de Fabiano continuaram
sendo oferecidas de forma remota. O grupo se apresentou
oito vezes durante o ano em eventos institucionais e nas
próprias unidades.

“

O amor que eu tenho pela
música e pelo meu trabalho é
transmitido em cada nota e me
traz cada vez mais inspiração
para despertar, nas crianças,
sonhos e esperanças de dias
melhores”, diz Viviane, que se
diz inspirada pelas crianças e
pelos jovens.
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Oficinas de IOGA

Casa de Arnaldo S. Thiago (SC)

Casa da Fraternidade (MG)

Casa da Timóteo (RR)

Três unidades, em 2020, ofereceram a prática de ioga
para os coparticipantes. A Casa de Arnaldo São Thiago (SC), nos
meses de janeiro e fevereiro, ofereceu a prática de ioga para
crianças e adolescentes. O objetivo da oficina foi aprimorar o
autoconhecimento, o respeito e a disciplina, além de melhorar a
consciência corporal, ajudar a manter a calma e a concentração
e diminuir a ansiedade. Como forma de tornar a atividade mais
imersiva, a ioga foi acompanhada pela contação de histórias, que
contribui para a criatividade e imaginação dos coparticipantes.
Na Casa da Fraternidade (MG), também nos meses de
janeiro e fevereiro, a oficina foi oferecida para jovens e adultos,
além das crianças e dos adolescentes. Assim, mais ciclos de
vida puderam colher os benefícios dessa prática milenar e tão
significativa para os indivíduos que têm a oportunidade de
experimentá-la.
Na Casa de Timóteo (RR), a oficina foi oferecida nos meses
de fevereiro e março e com uma retomada em outubro de forma
presencial. Uma vez por semana, durante quarenta minutos,
crianças puderam desenvolver aspectos psicoafetivos, sociais e
físicos. Foram realizados exercícios de respiração e concentração,
contação de histórias, pinturas, brincadeiras e meditação.
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O LFC durante
a Pandemia
A pandemia causada pelo novo coronavírus afetou
largamente a vida dos brasileiros e a rotina das instituições.
As unidades do Lar Fabiano de Cristo, em tempo recorde, se
organizaram e fizeram planos de contingência, evitando perder o
vínculo com as famílias. Com atenção a todas as normas sanitárias,
conseguiram executar o trabalho socioassistencial e proporcionar
atividades pedagógicas e socioeducativas remotas ou híbridas.
Também trabalharam em plantão oferecendo informações e
orientações para a comunidade, que se tornou, ela própria, um canal
de divulgação dos protocolos recomendados pelos especialistas da
saúde. O infográfico nas páginas seguintes traduz em números
o esforço do LFC em se adaptar às circunstâncias sociais e em
prestar o melhor atendimento socioassistencial possível ao longo
do ano de 2020.

Casa de
Alimiro (MG)

Casa de Virgínia
Smith (CE)

Casa de Rodolfo
Aureliano (PE)

Casa de Fernando
Melo (CE)

Glossário de conceitos do infográfico
AÇÕES EMERGENCIAIS

Benefícios para prevenção à Covid-19: Materiais oferecidos para a proteção da saúde e como complementos
pedagógicos, tais como kits de higiene, atividades pedagógicas, máscaras de proteção e panfletos de orientação.
Outros benefícios: Benefícios concedidos pontualmente, como materiais de construção, doação de mobílias, botijões
de gás etc.
ACOMPANHAMENTO SOCIAL

Encaminhamentos: Redirecionamentos do atendimento para a rede socioassistencial municipal ou estadual.
Contatos remotos: Comunicações estabelecidas remotamente via telefone ou aplicativos de mensagens.
Demanda reprimida: Solicitações de atendimento ou acompanhamento social que não puderam ser atendidas.

Casa de Arnaldo
S.Thiago (SC)
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Casa de Joana de Ângelis
Manaus (AM)

Casa de Amigos Dedicados
Rio de Janeiro (RJ)

Casa de Mãe Marocas
Duque de Caxias (RJ)

Casa de Pedro Richard
Rio de Janeiro (RJ)

Casa de Odim de Araújo
João Pessoa (PB)

Casa de Sylvio Walter Xavier
Marabá (PA)

Casa de Timóteo
Boa Vista (RR)

Casa de Clara de Assis
Natal (RN)

Casa de Irmão Palminha
Gov. Valadares (MG)

Casa de Rodolfo Aureliano
Recife (PE)

Casa de André Luiz
Passa Quatro (MG)

Casa de Hercílio
Machado (MG)

Casa de Rodolpho Bosco
Itajaí (SC)

Casa de Francisco Lamego
Campos dos Goytacazes (RJ)

Casa de Cirilo
Caçapava (SP)

Lar Beneficente Clara de Assis
Caucaia (CE)
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Casa de Eugênia
Salvador (BA)

Casa da Francisco de Assis
Nova Iguaçu (RJ)

Casa de Eurípedes
Tocantins (TO)

Casa de José
Belém (PA)
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Casa de Virgínia Smith
Fortaleza (CE)

Casa de Lívia
Planaltina (DF)

Casa de Rachel
Itabuna (BA)

Casa de Mustafá
Colatina (ES)

Casa de Gothardo Portela
Tucumã (PA)

Casa da Fraternidade
Três Corações (MG)

Casa de Daniel Neri
Porto Velho (RO)

Casa de Joana D’Arc
Curitiba (PR)

Casa de Renato
Nova Iguaçu (RJ)

Casa de Vovó Aída
São Gabriel do Oeste (MS)

Casa de Prof. Pastorino
Goiânia (GO)

Casa de Joaquim Garcia
Rio de Janeiro (RJ)
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Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

Polo Caminho
Verdade
e Vida (AM)

Casa de Daniel Neri (RO)

Casa de Rodolfo Aureliano (PE)

Casa de André
Luiz (MG)

Casa de Vovó
Aída (MS)

Em 2020, as unidades tiveram que interromper o formato
tradicional do Serviço e desenvolver alternativas que contribuíssem
para a manutenção da convivência e do fortalecimento de
vínculos, principalmente oferecendo atividades socioeducativas
online. A equipe técnica e os educadores das unidades realizaram
atividades dirigidas, reflexões e orientações por meio de grupos
do WhatsApp, pelas redes sociais, pelo Facebook e por meio de
contatos telefônicos com crianças, adolescentes, jovens, adultos e
idosos.
As supervisões das Casas e o corpo de colaboradores
estiveram sempre alertas às necessidades da população atendida,
realizando esclarecimentos, encaminhamentos, captação e
distribuição de recursos materiais às famílias e idosos inscritos,
além de oferecer benefícios eventuais às pessoas da comunidade.
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Em 2020 a obra
de Fabiano de Cristo atendeu

Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos

Casa de Pedro
Richard (RJ)

Casa de Joana de
Ângelis (AM)
Casa de Virgínia
Smith (CE)

Casa de Amigos
Dedicados (RJ)
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Princípios de

Intervenção

O Lar Fabiano de Cristo utiliza como modelo de promoção um conjunto de
ações que orientam o processo de acolhimento e proteção social das famílias, que
são: Acolher, Proteger e Educar. Este processo acontece em três etapas, na medida em
que a instituição e o coparticipante caminham juntos em direção à emancipação do
indivíduo e da família. Transformar e Construir correspondem aos desdobramentos
das ações na vida dos coparticipantes. Todas essas etapas, juntas, que englobam
tanto os esforços do LFC como os impactos almejados nos indivíduos e nas famílias,
constituem um modelo socioeducativo ideal que vai ao encontro da missão da
instituição, oferecer proteção social e educação transformadora.

ACOLHER:
DISPONIBILIDADE
CONFIDENCIALIDADE
ALTERIDADE
ESCUTA EMPÁTICA
DIÁLOGO
FOCO NAS NECESSIDADES BÁSICAS
ORIENTAÇÃO

EDUCAR:

PROTEGER:
PLANEJAMENTO DA PROTEÇÃO
UNIVERSALIDADE
COPARTICIPAÇÃO
QUALIDADE DE VIDA
ACOMPANHAMENTO

VISÃO DO SER INTEGRAL
VALORES UNIVERSAIS
SIGNIFICÂNCIA
CONVIVÊNCIA
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
EXEMPLO
EDUCAÇÃO PARA A VIDA
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01
DIAGNÓSTICO

02

03

PQV - PLANO DE
QUALIDADE DE VIDA

SCFV - SERVIÇO
DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS

04
OUTROS SERVIÇOS:
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL,
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO
TRABALHO E INTEGRAÇÃO
AO SISTEMA EDUCACIONAL

05
ACOMPANHAMENTO
SOCIAL

06
AVALIAÇÃO

TRANSFORMAR:
CIDADANIA
NÃO DEPENDÊNCIA
AUTONOMIA
CONVIVENCIALIDADE
CONSCIÊNCIA

CONSTRUIR:
INTERAÇÃO E
RESPONSABILIDADE
SOLIDARIEDADE
FAMÍLIA

07
DESLIGAMENTO
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Educação do

Ser Integral
Casa de Joana
D’Arc (PR)

Atividades Online

Casa de Joana
D’Arc (PR)

Casa de Joana
D’Arc (PR)

Encontros Online

A Educação do Ser Integral (ESI) é uma metodologia
adotada pelo Lar Fabiano de Cristo que permeia toda
a instituição e as ações por ela promovidas. A ESI é
fundamentada em uma visão holística do ser, que entende
todo o universo como um sistema complexo de relações e de
contínua interdependência.
Na instituição, a ESI também opera na forma de um
processo que orienta a realização de diversas atividades
socioeducativas para todas as faixas etárias no LFC, utilizando
como fio condutor valores essenciais que favorecem atitudes
éticas de profundo respeito à vida. No ano de 2020, a ESI
trabalhou o cuidado consigo e com o outro, além de dar
apoio às unidades.

REL ATÓRIO 2020 25

Projetos e
Programas Especiais

O Lar Fabiano de Cristo possui projetos e programas
especiais cuja função é oferecer formação cidadã pautada
nos valores da instituição e em assuntos de extrema relevância
para o universo social do coparticipante, como a nutrição,
a participação democrática, o meio ambiente, a leitura e
o uso consciente da tecnologia no desenvolvimento das
competências pessoais e sociais. Essas iniciativas pedagógicas
possibilitam que os coparticipantes tenham experiências
significativas de troca, aprendizados, diálogo e convivência
fraterna.

Programa

Nutre&Educa
O Nutre&Educa é um Programa de Educação Alimentar e Nutricional
(EAN) que tem como missão instrumentalizar as equipes das unidades do LFC
para as práticas de EAN no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV), contribuindo para a efetividade do processo de promoção
social das famílias, a Segurança Alimentar e Nutricional e a Garantia do
Direito Humano à Alimentação Adequada.
Em 2020, em eventos internos, o Nutre&Educa oportunizou
momentos de reflexão sobre a importância da saúde preventiva no combate
e prevenção de doenças, destacando o papel da nutrição no contexto atual e
futuro. Através da empatia, proatividade e do trabalho seguro em equipe, as
atividades de EAN foram realizadas de forma remota, dando continuidade
ao processo de acesso às informações relevantes à manutenção da saúde e
do bem-estar.

Casa de Sylvio Xavier (PA)

Casa de Eugênia (BA)
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Programa Pedagógico

Clube de Mídia

O Programa Pedagógico Clube de Mídia procura
oferecer aos adolescentes e jovens, dos ciclos de vida
compreendidos entre 13 e 29 anos, um espaço capaz
de estimular o protagonismo e o desenvolvimento de
competências e habilidades pessoais, auxiliando-os
a estabelecer conexões responsáveis consigo, com o
outro e com a vida. Através dos recursos da multimídia
e do audiovisual, o Clube de Mídia tem como objetivo
contribuir para a formação de cidadãos conscientes,
críticos e participativos.

Durante todo o período de 2020, com a
virtualização das rotinas de trabalho, os Clubes de
Mídia se tornaram ainda mais presentes na rotina
das unidades: foram realizadas atividades contínuas
pelos jovens e pelos educadores sociais por meio de
diversas plataformas digitais, utilizando vídeos, fotos,
lives e diálogos através de mensagens. Essas iniciativas
facilitaram, e muito, a manutenção dos vínculos afetivos
e da convivência entre os participantes dos Clubes de
Mídia e possibilitaram que a maioria dos membros se
mantivesse engajada nas ações propostas.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020
AMIGOS DEDICADOS TELEVISÃO
A famosa e bem-sucedida ADTV continuou sendo desenvolvida na Casa de
Amigos Dedicados, centro de convivência de idosos, no Rio de Janeiro. A terceira idade
produz conteúdo, em formato de programas de televisão, para um canal de TV interno
da unidade, abordando temas de interesse dos participantes.
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SEGUNDA EDIÇÃO DO CONCURSO DE POESIAS DO
CLUBE DE MÍDIA

Lívio Teixeira,
vencedor na
categoria
colaborador da
Casa de Pedro
Richard (RJ).

Emilly Gabriele
Farias da Silva, do
Clube de Mídia da
Casa de Rodolfo
Aureliano (PE),
vencedora na
categoria Jovem.

Isabel Alves,
membro do Clube
de Mídia do Centro
de Convivência
Amigos Dedicados,
vencedora na
categoria Idosa.

A importância da união sintetizada na frase “Juntos
somos mais fortes” se estendeu até o Concurso de Poesias. As
unidades do Lar Fabiano de Cristo produziram composições
poéticas em torno da importância do “estar juntos” mesmo
quando não podemos estar fisicamente próximos. As unidades
vencedoras do concurso foram o Centro de Convivência
Amigos Dedicados (RJ), a Casa de Pedro Richard (RJ) e a Casa
de Rodolfo Aureliano (PE).

V CONCURSO DE VÍDEOS DE NATAL

Casa de Clara de Assis (RN),
vencedora na categoria voto
popular, com 1.402 votos.

Casa de José (PA), vencedora
na categoria voto técnico da
comissão julgadora.

O tema do aguardado Concurso de Vídeos de Natal
foi “Que nunca nos falte a esperança. É Natal” e contou
com a participação de 24 Clubes de Mídia. Ao todo, foram
mais de doze mil votos nas produções participantes e um
engajamento total no evento, seja por parte dos jovens ou dos
colaboradores do Lar Fabiano de Cristo. Os vídeos vencedores
foram produzidos pelas casas de Clara de Assis, que venceu no
voto popular, e de José, que venceu no voto técnico.

AGOSTO: MÊS DA JUVENTUDE

Casa de Odim de Araújo (PB)

Há 5 anos o Programa Pedagógico Clube de Mídia oferece
atividades durante todo o mês de agosto em comemoração
ao Dia Internacional da Juventude, celebrado no dia 12. Em
2020, o mês da juventude teve como tema “Juntos somos mais
fortes”. Lançado e discutido virtualmente, o tema oportunizou
reflexões acerca do momento vivido, da participação ativa dos
jovens junto aos seus familiares no enfrentamento à pandemia
e da necessidade de enfrentar os desafios com fé, esperança e
união.
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Pedagógico
Jacaré Poió

Programa
Casa de
Francisco de
Assis (RJ)

Casa de Vovó
Aída (MS)

A abordagem educacional proposta pelo Programa Pedagógico
Jacaré Poió (PPJP) tem como objetivo a formação cidadã de crianças de 6 a
12 anos. Através de seus eixos Educacional, Ambiental, Literário, Cultural e
Comunicacional, são propostas atividades complementares diversificadas,
em contraturno, utilizando-se de metodologia própria denominada
Clubinho do Jacaré Poió.
O Clubinho é o campo experimental onde são vivenciadas
atividades de educação ambiental, incentivo à leitura e formação de
leitores e promoção de saberes da cultura tradicional popular em diálogo
com outros programas do Lar Fabiano de Cristo em uma perspectiva
democrática, crítica, participativa e autônoma. São previstas e incentivadas
assembleias de crianças como um dos pontos altos do Clubinho. Em 2020,
em eventos internos do LFC, foram difundidas as bases dessa metodologia
de assembleias para educadores das unidades de todo o Brasil.
A FLIPOIÓ — Festa Literária do Clubinho do Jacaré Poió — é
um evento de caráter permanente nascido no Clubinho que se expande
pelos demais Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos das
unidades do LFC, em conexão com o território no qual se localizam. A
FLIPOIÓ, em tempos de pré-pandemia, é constituída por rodas de leituras,
saraus, palestras, encontros com autores, apresentações dramatizadas
e musicais, depoimentos, visitas a bibliotecas e leitura compartilhada,
produção de vídeos e outras atividades literárias e culturais. No ano de
2020, a segunda edição da FLIPOIÓ homenageou o Japão, em um evento
totalmente online, reunindo educadores sociais das unidades do LFC na
culminância, que também celebrou o Dia Nacional do Educador Social,
em 19 de setembro.
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Capacitação Profissional
e Inclusão Produtiva
Como forma de promover a integração ao mercado de
trabalho, o Lar Fabiano de Cristo realiza cursos de capacitação
profissional, próprios ou em parceria, para adolescentes (a partir
de 15 anos), jovens, adultos e idosos. Esses cursos visam superar
a situação de vulnerabilidade social e promover autonomia,
desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais e melhoria
na qualidade de vida dos coparticipantes atendidos.
Em 2020, dezoito Casas haviam programado cursos de
capacitação profissional, mas a pandemia ocasionou a interrupção
de grande parte deles. Muitos cursos necessitam da presença
física para a aquisição de habilidades manuais, o que impediu a
realização na modalidade remota ou híbrida.

Tribunal de Justiça do
Estado do RJ

Casa Arnaldo São
Thiago (SC)

PREVISÃO DE CURSOS PARA 2020
CASA DE ALIMIRO (MG)

Cursos próprios
Costura básica e criativa
Artesanato
Manicure e pedicure
Depilação

CASA DE ANDRÉ LUIZ (MG)

Cursos em parceria com
o Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS) de
Passa Quatro
Corte e costura

CASA DE ARNALDO SÃO
THIAGO (SC)
Curso em parceria com a
Prefeitura Municipal de
Florianópolis
Profissão beleza
(14 concluintes)

Casa de Rodolfo
Aureliano (PE)
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CASA DE CLARA DE ASSIS (RN)

Cursos em parceria com a
Casa do Menor Trabalhador
Assistente administrativo
(26 concluintes)
Cursos em parceria com Secretaria
Municipal de Trabalho e Assistência
Social
Feltro avançado
Designer de sobrancelhas
Vassoura pet
Manicure

CASA DA FRATERNIDADE (MG)

Cursos próprios
Pintura em tecido
Artes culinárias: geleias
em compotas
Cursos em parceria com a
Prefeitura Municipal de Três Corações
Designer de sobrancelhas
Corte e costura
Salgados
Confeitaria
Manicure e pedicure
Doces para festas
Aprendizagem Básica: Auxiliar de Obras
de Edificações

CASA DE IRMÃO PALMINHA (MG)
Cursos em parceria com
a Empresa Lobato e
Gontijo Ltda. / Precoce
Boneca Bu! (11 concluintes)

CASA DE JOANA DE
ÂNGELIS (AM)

Cursos em parceria com
o Instituto Coca-Cola
Coletivo Jovem

CASA DE EUGÊNIA (BA)

Cursos em parceria com
o SESC
Biscuit
Decoração de bolos
Arte com balões
Modelagem em tecido plano
Maquiagem
Confecção de bijuterias
Bordado à mão
Doces e salgados
Tortas
Curso em parceria com o Instituto
Coca-Cola de preparação para o mundo
do trabalho, dividido em seis turmas
Coletivo Coca-Cola (26 concluintes)

CASA DE FERNANDO MELO (CE)
Cursos próprios
Corte e costura básica
Corte e costura: malha
Tecelagem
Cursos em parceria com a
Associação Clube Salutar
Beleza e estética
Cursos em parceria com o SESC
Artesanato (15 concluintes)

CASA DE FRANCISCO DE
ASSIS (RJ)

CASA DE JOSÉ (PA)

CASA DE GOTHARDO
PORTELA (PA)

Cursos em parceria com o Senai
Excel avançado (29 concluintes)
Operador de computadores
(26 concluintes)
Técnicas de confecção de sacolas em
tecido (28 concluintes)
Técnicas em gestão de almoxarifado
(17 concluintes)
Excel básico (31 concluintes)
Técnicas em gestão de qualidade
(13 concluintes)

Cursos em parceria com a
Associação Clube Salutar
Capacitação à
microinformática
Costura básica e industrial
Elétrica predial

Cursos em parceria com o
Núcleo de Desenvolvimento
Humano e Econômico de
Tucumã
Cidade aprendiz
(5 concluintes)

Cursos em parceria com a
Companhia de Saneamento
do Pará (COSANPA)
Arranjos natalinos
(19 concluintes)

CASA DE LÍVIA (DF)
CASA DE HERCÍLIO (MG)
Cursos próprios
Corte e costura
Bordado

Cursos em parceria com
o Senac
Cabelereiro (6 concluintes)
Barbeiro (6 concluintes)
Corte e costura (15 concluintes)
Maquiagem (22 concluintes)
Confeiteiro (17 concluintes)
Pizzaolo (5 concluintes)
Auxiliar de cozinha (8 concluintes)
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CASA DE MÃE MAROCAS (RJ)

Cursos próprios
Técnicas artesanais
Cursos em parceria com a
Associação Clube Salutar
Capacitação à microinformática
Costura básica e industrial
Cabelereiro, manicure, pedicure
e depilação

CASA DE MUSTAFÁ (COLATINA, ES)
Cursos
CASA
DEpróprios
MUSTAFÁ (ES)
Costura
industrial (interrompido)
Cursos
próprios
Modelagem
(interrompido)
Costura
industrial
Modelagem
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Aprendizagem Profissional
O Lar Fabiano de Cristo também realizou cursos de aprendizagem
profissional, qualificando 123 aprendizes, entre adolescentes e jovens.
Estes cursos contribuem para a superação das condições de vulnerabilidade
social através de remuneração adequada, do ganho de autoestima e do
fortalecimento de vínculos com a família, com a escola e com os colegas
de trabalho.

CURSOS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL OFERECIDOS EM 2020:
CASA DE MUSTAFÁ (COLATINA, ES)
Cursos
CASA
DEpróprios
RACHEL (BA)
Costura
industrial (interrompido)
Cursos
próprios
Modelagem (interrompido)
Customização
e costura
Panificação e massas

CASA DE VIRGÍNIA SMITH (CE)
Cursos próprios (interrompido)
Informática básica
Introdução à informática
Cursos em parceria com a
Associação Clube Salutar
Costura básica e industrial
Ajudante de pedreiro
Auxiliar de confeiteiro

CASA DE FRANCISCO
LAMEGO (RJ)

Adolescente Aprendiz Setor Bancário

CASA DE JOSÉ (PA)

Aprendiz em Administração
Auxiliar de Serviços Escola e
Biblioteca

CASA DE PEDRO RICHARD (RJ)
Adolescente Aprendiz - Setor
Bancário
Aprendiz em Administração

A Casa de Pedro Richard, em parceria com o Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), continuou a realizar o projeto “Jovem
Mensageiro”, oferecendo a oportunidade de primeiro emprego para 90
jovens de 18 a 23 anos.

32 REL ATÓRIO 2020

Produção de

Máscaras
Após o início da pandemia, os profissionais
de saúde divulgaram que um dos métodos
mais eficientes de prevenção à Covid-19 era o
uso contínuo de máscaras de proteção facial.
Pensando na saúde dos colaboradores, e das
pessoas atendidas, o LFC produziu em 2020 mais
de dezessete mil reaproveitáveis, que compuseram
os kits de proteção ofertados. Contou para isto
com o importante apoio financeiro da Capemisa
Seguradora de Vida e Previdência.
A produção dessas máscaras se concentrou
principalmente em quatorze unidades distribuídas
em diferentes regiões do Brasil. Além de suprir
uma necessidade emergencial, a remuneração das
participantes que trabalharam como costureiras no
projeto, contribuiu com a renda familiar e abriu
novas perspectivas para a inclusão produtiva.
A produção de máscaras beneficiou também
as famílias atendidas e a comunidade local em
um momento crítico, pois não havia máscaras
suficientes para aquisição em comércios e
farmácias. A remuneração que as coparticipantes
receberam com esta ação proporcionou a compra
de máquinas de costura próprias, permitindo que
elas gerassem renda com encomendas.

+17 mil Reaproveitáveis

produzidos em 14 unidades

Casa de Fernando Melo
(CE)

Casa de Fernando Melo
(CE)

Casa da Fraternidade
(MG)
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Casa de Joana de Ângelis
(AM)

Casa de Francisco de Assis
(RJ)

Casa de Eurípedes
(TO)

Casa de José
(PA)

Casa de Mãe Marocas
(RJ)

Casa de Mustafá
(ES)

Casa de Irmão Palminha
(MG)

Casa de Eugênia
(BA)

Casa de Rodolpho Bosco
(SC)

Casa de Virgínia Smith
(CE)

Casa de Alimiro
(MG)

Casa de Hercílio
(MG)
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Núcleo de Educação Permanente
O Núcleo de Educação Permanente é um setor
que oferece suporte educacional aos diversos processos
da Sede e das unidades do LFC, além de administrar
plataformas essenciais à gestão da informação e do
conhecimento na instituição. O desenvolvimento e
a melhoria contínua de uma organização passam,
necessariamente, pela formação permanente das pessoas
que a compõem. Pensando nisso, o NEP promove ações
educativas de acordo com as demandas de capacitação

e com as agendas definidas como prioritárias pela
instituição.
Em 2020, com a pandemia e o isolamento
social, o NEP se dedicou à realização de atividades de
capacitação online, à oferta de atividades de bem-estar
e à implementação da ferramenta Bússola Social, bem
como ao desenvolvimento de uma nova plataforma para
atender as necessidades do LFC.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PLATAFORMA COLABORATIVA
O Lar Fabiano de Cristo tinha um desejo antigo de reunir em um mesmo
local toda a produção fotográfica, textual e audiovisual feita pelas unidades e pela
sede. Em 2020, em face da pandemia que levou à adoção do teletrabalho como
regime emergencial, e a necessidade de compartilhamento das ações na linha de
frente, o fluxo de troca de arquivos ficou ainda maior e esse desejo se tornou uma
necessidade. Vários processos trabalharam juntos e conceberam a Plataforma
Colaborativa, um sistema institucional de armazenamento e compartilhamento de
arquivos.
Além de servir como o repositório definitivo de toda a produção cultural,
artística e intelectual da instituição, a Plataforma, que já se encontra em período
de testes, será a grande fonte de inspiração para projetos, atividades e eventos,
pois o colaborador terá acesso às últimas ações realizadas nas unidades do LFC.
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ATIVIDADES DE BEM-ESTAR
Em tempos de isolamento social, o NEP organizou três atividades para
preservar a saúde mental e o bem-estar do colaborador: meditação estabilizadora,
alongamentos e Biodanza.
Atividade de meditação do
Programa Bem-Estar

SEMINÁRIO ANUAL

O seminário anual de 2020 discutiu
o tema das capacitações profissionais

Em 2020, o NEP ofereceu todo o suporte para a realização do seminário
“Desdobramentos das Políticas de Ação Social e Objetivos do LFC para o
Observatório do Bem 3”, que discutiu a importância da capacitação profissional
durante o período da pandemia. O seminário se tornou um evento anual da
instituição. O primeiro deles ocorreu em 2019, com o objetivo de fomentar debates
teóricos e técnicos que orientam a realização do Observatório do Bem, uma ação
institucional de auditagem que se desdobra em atividades de capacitação.

SISTEMA GERENCIAL: BÚSSOLA
O Bússola Social é uma plataforma universal para a gestão de projetos sociais,
e nela foi criada uma variante com as especificidades da metodologia do Lar Fabiano
de Cristo. A equipe do Bússola disponibiliza suporte técnico à instituição, além de
divulgar editais de captação recursos com investidores sociais.
O processo de implementação desta ferramenta iniciou-se em 2019, com a
realização de capacitações online, disponibilizadas no Portal EducAção para os
colaboradores das unidades do LFC, com intuito de apresentar, explorar e conhecer o
sistema.
Essa tecnologia de transformação social oferece, em tempo real, os dados de
todos os instrumentos de intervenção usados no LFC. Em 2020, o Bússola facilitou
também o diagnóstico das famílias em tempo de pandemia, permitindo pesquisas que
nos possibilitaram mapear em gráficos e tabelas os pontos sensíveis das famílias. Com
essas informações, a instituição pôde direcionar os atendimentos, dando prioridade às
urgências, programando a distribuição de alimentos, kits de higiene, kits pedagógicos,
roupas, além dos atendimentos essenciais do processo promocional das famílias.

O Portal EducAção é uma
plataforma de aprendizagem
virtual do LFC que permite ao
colaborador conhecer a cultura
organizacional da instituição e
realizar cursos de capacitação,
bem como trocar experiências e
conhecimentos com outros
usuários.

ACADEMIA BÚSSOLA
A Academia disponibiliza cursos de acordo com
a função exercida por cada profissional das unidades
do LFC. O gráfico ao lado mostra os números de
acessos dos cursos oferecidos em 2020:

TROCANDO EXPERIÊNCIAS
Foram realizados encontros virtuais com metas
estabelecidas de acordo com nível de implementação
do Bússola nas unidades. O gráfico ao lado mostra os
resultados alcançados.
Com os resultados alcançados, ficou mais fácil
realizar o monitoramento e a avaliação do impacto
social em cada território no qual o Lar Fabiano de
Cristo atua.

NÚMERO DE ACESSOS AO SISTEMA BÚSSOLA
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138

SUPERVISORES

108

GUIAS

173

EDUCADORES SOCIAIS / ORIENTADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO

110

ASSISTENTES SOCIAIS

30

EQUIPE
PROFISSIONALIZANTE

Informações cadastrais dos Coparticipantes nos sistema Bússola:

24

8

6

Unidades

Unidades

Unidades

90% e 100%
dados
cadastrados

80% e 89%
dados
cadastrados

cadastro
abaixo de
80%

Total de 39 unidades (3ª Faixa, incluíndo Polos)
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Atividades de
Capacitação 2020

Com a adoção do trabalho remoto e a facilidade de
comunicação possibilitada pelos ambientes virtuais e redes
sociais, o LFC promoveu diversas atividades de capacitação
para os colaboradores e coparticipantes.

Observatório do Bem: Conexões Regionais
O Observatório do Bem é um modelo de auditoria interna, adotado pelo LFC.

- OBEM 1 (2019): foram realizadas visitas às

casas de várias regiões do Brasil pela direção
para observar as necessidades dos territórios
e o impacto da atuação das unidades.

- OBEM 2 (2020): a partir das visitas realizadas em 2019, o LFC concebeu um evento
de capacitação e treinamento, o Conexões
Regionais, para promover momentos significativos de troca de conhecimentos e
experiências, além de incentivar o diálogo
e estreitar as relações entre a sede e as
unidades.
Diversos assuntos foram abordados,
todos eles relacionados à assistência social,
à administração, à pedagogia, à nutrição, à
psicologia e a outros campos do conhecimento
que orientam as atividades oferecidas pelo
Lar Fabiano de Cristo.

Casa de Mãe Marocas (RJ)

OBEM - Edição Virtual

Casa de Eugênia (BA)

Casa de Vovó Aída (MS)

Casa de Timóteo (RR)

OBEM - Edição Virtual
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SerSol: Semana do
Trabalhador Social
A SerSol (Semana do Trabalhador Social) é um encontro
anual realizado em maio, mês que celebra o dia do dia do assistente
social, e tem como objetivo capacitar os trabalhadores sociais do
LFC com conteúdos pertinentes à área social. O tema do encontro
de 2020, porém, foi “entrelaços” e procurou, através da literatura e
de momentos de comunhão, aproximar os colaboradores e oferecer
conforto, escuta e cuidado.

Lives Variadas

Casa de Clara de Assis (RN)

A Casa de Clara de Assis (RN) ao longo do ano de 2020, realizou
uma série de lives sobre temas de interesse social e pedagógico, como
o aniversário de trinta anos do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), a violência contra idosos, o combate à exploração sexual
infanto-juvenil e a leitura como instrumento de transformação. A
Casa também usou as plataformas digitais para promover encontros
e oficinas para os coparticipantes e para os voluntários e para
comemorar o aniversário de dezoito anos da unidade.
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Parceiros do Bem
Os “Parceiros do Bem” são os voluntários do Lar
Fabiano de Cristo, que atuam nas mais diversas áreas,
como a saúde, a educação, a assistência social, a cultura e a
ecologia. Ao todo, são 178 pessoas que colocam seu tempo
a serviço de quem mais precisa, oferecendo atividades
socioeducativas, palestras, cursos, oficinas e seminários,
além de contribuir com questões administrativas, controle
de estoque, arrecadação de bolsas de alimentos e roupas,
preparo de hortas, confecção de doces e muito mais.
Em 2020, ano em que o trabalho dos voluntários se fez
muito necessário, a Sra. Neusa Lima, presidente de honra do
voluntariado, enviou a cada mês uma carta com palavras de
acolhimento, sabedoria e gratidão pelos serviços prestados,
como se vê neste trecho em que ela explica o significado do
voluntariado:

“

Ajudar ao próximo tem como principal
premissa fazer o bem sem olhar a quem,
levando-se em conta a superação, a
escolha, o amor, a solidariedade e empatia.
O ser humano, em sua integralidade, passa
a ser o outro, sentindo sua dor e suas
necessidades.”

As ações dos Parceiros e Parceiras espalhados pelo
Brasil inteiro multiplicam as sementes do bem plantadas pela
Obra de Fabiano, e mostram que o altruísmo e a generosidade
são valores que valem a pena ser compartilhados.
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Nossos Parceiros
SCFV-SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO
DE VÌNCULOS

FIA FUNDO DA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA - TUCUMÃ/PA

CMDCA - ARARUAMA PROJETO SOS ABRIGO

AIBI BRASIL - ITABUNA/BA

PROGRAMA DE
APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL E
JOVEM MENSAGEIRO

CONSERN / RN

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL PASSA QUATRO/MG

MACHADO/MG

AD. OLIVEIRA & CIA. LTDA

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL E
GERAÇÃO E RENDA

COMPANHIA DE
SANEAMENTO DO PARÁ
(COSANPA)

COOPERAÇÃO
TÉCNICA
PARA ESTÁGIO
CURRICULAR

SOCIEDADE CULTURAL E
EDUCACIONAL SANTA RITA DE
CÁSSIA LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRÊS CORAÇÕES/MG

CIDADANIA

VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

MANUTENÇÃO E
INFRAESTRUTURA
RORAIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA
E ASSISTENCIA SOCIAL - ITABUNA/BA
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+ 27 mil

PESSOAS BENEFICIADAS

DOAÇÃO DE ALIMENTOS
e AÇÕES EMERGENCIAIS
DURANTE A PANDEMIA

NUTRE&EDUCA
ORIENTAÇÕES NUTRIÇIONAIS
E SAÚDE BUCAL

ITABUNA

FUNDO DA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA - FIA MARABÁ/PA

RORAIMA

PROJETOS
SOCIAIS E EDUCACIONAIS

ESPORTES E ARTES
MARCIAIS

MÚSICA

ARTE,
CULTURA
E DANÇA

INFORMÁTICA

PROGRAMA PEDAGÓGICO
CLUBE DE MÍDIA
PROGRAMA PEDAGÓGICO
JACARÉ POIÓ

CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE FIA / TUCUMÃ - PA

FIA – FUNDO DA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA - PASSA QUATRO /MG
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Nossos Endereços
NORTE

CASA DE DANIEL NERI

CASA DE JOANA DE ÂNGELIS

CASA DE JOSÉ

Rua Cinco de Outubro, nº 1555,
São Francisco
Porto Velho (RO)
CEP: 76813-186 Fone: (69) 3214-0688
Supervisora: Camila Pini

Rua Projetada, Casa 2,
Redenção
Manaus (AM)
CEP: 69047-560
Fone: (92) 3654-3213
Supervisora: Perina Fátima Aguiar Costa /
Supervisora assistente: Eliane Penaforte

Rua Barão de Igarapé Miri, nº 527
Guamá
Bélem (PA)
CEP: 66075-000
Fone: (91) 3249-7795
Supervisora: Elizângela Monteiro Neves

CASA DE EURÍPEDES BARSANULFO

POLO FABIANO DE CRISTO
(JOANA DE ÂNGELIS)

CASA DE SYLVIO WALTER XAVIER

Av. Sete de Setembro, nº 1277,
Centro
Colinas do Tocantins (TO)
CEP: 77760-000
Fone: (63) 3476-2043
Supervisora: Katiana Rodrigues da Silva

Trav. Janaperi (antiga Rua Colômbia), nº 40
Loteamento América do Sul (Complemento)
Colônia Terra Nova
Manaus (AM)
CEP: 69015-078 - Fone: (92) 3654-3213
Supervisora: Perina Fátima Aguiar Costa /
Supervisora assistente: Eliane Penaforte

CASA DE GOTHARDO JOSÉ
PORTELA DE MIRANDA

POLO CAMINHO, VERDADE E VIDA
(JOANA DE ÂNGELIS)

Av. Carajás, s/nº,
Bairro das Flores
Tucumã (PA)
CEP: 68385-000
Fone: (94) 3433-3800
Supervisora: Marielle Gomes Bonneterre

Rua Oswald de Andrade, nº 2165
Parque São Pedro (Complemento)
Tarumã - Manaus (AM)
CEP: 69021-090 - Fone: (92) 3654-3213
Supervisora: Perina Fátima Aguiar Costa /
Supervisora assistente: Eliane Penaforte

Rua Dezesseis, s/nº - Novo Progresso
Marabá (PA)- CEP: 68514-300
Supervisora: Audileide Silva
Caixa Postal nº 435 -Agência Morada Nova
Localizada na Av. Tocantins, nº 170
CEP: 68514-972
Fone: (94) 3321-9462
Supervisora: Audileide Silva

CASA DE TIMÓTEO
Rua Macapá, nº 512
Nova Cidade
Boa Vista (RR)
CEP: 69316-262
Fone: (95) 3626-7181
Supervisora: Maria Christina Nascimento
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NORDESTE

CASA DE CLARA DE ASSIS

CASA DE ODIM DE ARAÚJO

Rua São Benedito, nº 377
Felipe Camarão
Natal (RN)
CEP: 59072-170
Fone: (84) 3205-3658
Supervisora: Érica Rayssa Eugenia Silva

Rua Osvaldo Cruz, nº 303
Imaculada
Bayeux (PB)
CEP: 58309-490
Fone: (83) 3232-9810
Supervisora: Liza Helena Ferreira

CASA DE EUGÊNIA

POLO CIDADE CRISTÃ
(ODIM DE ARAÚJO)

Avenida Suburbana, s/nº
Parque Setúbal (Complemento)
Periperi
Salvador (BA)
CEP: 40720-276
Fone: (71) 3397-0207
Supervisora: Daniela Menezes

Avenida Comendador Renato Ribeiro
Coutinho, nº 3000
Sapé (PB)
CEP: 58340-000
Fone: (83) 3283-2911
Supervisora: Liza Helena Ferreira

CASA DE FERNANDO MELO

POLO LAR DA CRIANÇA
(ODIM DE ARAÚJO)

Avenida Dom Almeida Lustosa, nº 4395
Jurema
Caucaia (CE)
CEP: 61652-000
Fone: (85) 3294-1754
Supervisora: Antônia Fátima S.de Alcântara

Rua Bancário Waldemar de Mesquita
Accioly, s/nº
Conjunto dos Bancários
João Pessoa (PB)
CEP: 58033-455
Fone: (83) 3235-1165
Supervisora: Liza Helena Ferreira

44 REL ATÓRIO 2020

NORDESTE

CASA DE RODOLFO AURELIANO
Avenida Afonso Olindense, nº 1946
Praça Pinto Damásio (Complemento)
Várzea
Recife (PE)
CEP: 50810-000
Fone: (81) 3453-1519
Supervisora: Sandeji Alexa Melo Carvalho

POLO LAR DE CÁRITAS
(RODOLFO AURELIANO)
Rua Irmã Dulce, nº 100
Jardim Piedade
Jaboatão dos Guararapes (PE)
CEP: 54460-535
Fone: (81) 3453-1519
Supervisora: Sandeji Alexa Melo Carvalho

CASA DE VIRGÍNIA SMITH
Rua Coronel Jaime Rolemberg, nº 566
Casa (Complemento)
Jardim Cearense
Fortaleza (CE)
CEP: 60712-175
Fone: (85) 3467-0342
Supervisora: Regina Coele Bezerra Moreira

CASA DE RACHEL
Avenida Manoel Souza Chaves, nº 1576
Jaçanã
Itabuna (BA)
CEP: 45608-402
Fone: (73) 3617-1498
Supervisora: Celeste Seara

LAR BENEFICENTE
CLARA DE ASSIS
Rua Ubaldo Solón, s/nº
Iparaná
Caucaia (CE)
CEP: 61628-110
Fone: (85) 3318-9508
Supervisora: Rebeca Lima Castelo Branco
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CENTRO-OESTE

SUL
CASA DE LÍVIA

Locação às margens do córrego, s/nº
Atoleiro-Estrada Vale do Amanhecer
(Complemento)
Planaltina
Brasília (DF)
CEP: 73365-433
Fone: (61) 3489-1344
Supervisora: Antônia F. Sousa Ferreira

CASA DE PROFESSOR PASTORINO

CASA DE ARNALDO S.THIAGO
Rua Frei Fabiano de Cristo, nº 180
Monte Cristo
Florianópolis (SC)
CEP: 88090-490
Fone: (48) 3244-3790
Supervisora: Cátia Gomes

CASA DE JOANA D’ARC

Rua 42, Quadra 22, Lote/Área, nº 375
Setor Santos Dumont
Goiânia (GO)
CEP: 74463-770
Fone: (62) 3297-1412
Supervisora: Denair Moreira de Carvalho

Rua Assis de Brito, nº 150
Cajuru (bairro) | Jardim Acrópole
(comunidade)
Curitiba (PR)
CEP: 82980-440
Fone: (41) 3226 9410
Supervisora:Neivair Elezir Gasparin

CASA DE VOVÓ AÍDA

CASA DE RODOLPHO BOSCO

Rua Papagaio, nº 632
Jardim Gramado
São Gabriel do Oeste (MS)
CEP: 79490-000
Fone: (67) 3295-1930
Supervisora: Rita Lucia G. Honorio Gutierrez

Rua Adolfo Batschauer, nº 987
Dom Bosco
Itajaí (SC)
CEP: 88303-530
Contato: norma.carvalho@lfc.org.br
Supervisora: Norma Suely de Souza Carvalho
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SUDESTE
CASA DE AMÉLIA LINDO
Rua Maria Alice de Lima Braz, nº 79
Pontinha
Araruama (RJ)
CEP: 28970-000
Fone: (22) 2665-6512
Supervisora: Patricia Carvalho P. Chierigatte

LAR PEDRO RICHARD (5ª FAIXA)

CASA DE CIRILO

Rua Comandante Simião, nº 200
Parte (Complemento)
Praça Seca
Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 21341-400
Fone: (21) 3520-0045
Supervisora: Rosenilda Carvalho

Rua Antônio dos Santos, nº 123
Vila Santos
Caçapava (SP)
CEP: 12280-032
Fone: (12) 3653-2259
Supervisora: Maria Eunice Alves Pereira

CASA DE JOAQUIM GARCIA

CASA DE ALIMIRO

Rua Comandante Simião, nº 200
Parte (Complemento)
Praça Seca
Rio de Janeiro
CEP: 21341-400
Fone: (21) 2453-4510
Supervisora: Andreia Barbosa

Rua Caetano Pirri, nº 930
Barreiro de Cima (Complemento)
Milionários
Belo Horizonte (MG)
CEP: 30620-070
Fone: (31) 3383-8248
Supervisora: Maria Pereira Pardim

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
AMIGOS DEDICADOS

Rua São Francisco Xavier, nº 607
Fundos (Complemento)
Maracanã
Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 20550-011
Fone: (21) 2569-4769
Supervisora: Inamar Pestana dos Reis Tavares

CASA DE ANDRÉ LUIZ
Rua Luiz Coubassier, nº 186
Caixa Postal 27
São Geraldo
Passa Quatro (MG)
CEP: 37460-000
Fone: (35) 3371-1188
Supervisor: Maria Aparecida Lamim

CASA DE FRANCISCO LAMEGO
Avenida Francisco Lamego, nº 321
Parque Vicente Gonçalves Dias
Campos dos Goytacazes (RJ)
CEP: 28080-000
Fone: (22) 2722-2700
Supervisora: Neiva Miranda

CASA DE FRANCISCO DE ASSIS
Travessa Carlos Sampaio, nº 16
Austin
Nova Iguaçu (RJ)
CEP: 26088-040
Fone: (21) 3769-1404
Supervisor: José Maciel Thomaz
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SUDESTE

CASA DA FRATERNIDADE
Rua Doutor José Garcia da Fonseca, nº 57
Jardim Santa Tereza
Três Corações (MG)
CEP: 37410-252
Fone: (35) 3234-1123
Supervisora: Juliana Santos Andrade

CASA DE HERCÍLIO
Alameda Donatilia Passos Swerts, nº 62
Santo Amaro
Machado (MG)
CEP: 37750-000
Fone: (35) 3295-6006
Supervisora: Karina Martins

CASA DE IRMÃO PALMINHA

Rua Fabiano de Cristo, nº 170
São Cristóvão
Governador Valadares
CEP: 35045-110
Fone: (33) 3275-5512
Supervisora: Maria Madalena de Freitas

CASA DE MÃE MAROCAS
Rua Pedro Toledo, nº 792
Lote 76 - Vila Actura
Duque de Caxias (RJ)
CEP: 25225-210
Fone: (21) 2676-8968
Supervisora: Avani Nascimento de Magalhães

CASA DE MUSTAFÁ
Rodovia do Café, s/nº
Quilômetro seis (Complemento)
Carlos Germano Naumann
Colatina (ES)
CEP: 29705-200
Fone: (27) 3721-2131
Supervisora: Cristiani Valadão

POLO JÚLIO FORAIN
(MÃE MAROCAS)
Rua Lucinda Evangelista Coelho da Silva, nº
47- Heliópolis
Belford Roxo (RJ)
CEP: 26140-020
Fone: (21) 2762-8792
Supervisor: Avani Nascimento de Magalhães

CASA DE RENATO

Avenida dos Inconfidentes, nº 1105
Austin
Nova Iguaçu (RJ)
CEP: 26085-290
Fone: (21) 2763-1021
Supervisor: Valdemir Dionísio Ferreira

CASA DE PEDRO RICHARD

Rua Comandante Simião, nº 200
Parte (Complemento)
Praça Seca
Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 21341-400
Fone: (21) 2457-4358
Supervisora: Rosenilda Carvalho
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Exercício de 2020 e Pareceres
Quarta-feira, 31 de março de 2021

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Balanço Social 2020: O Lar Fabiano de Cristo, fundado há 62 anos, oferece Serviços de Proteção Social Básica e Es- Bosco - Itajaí - SC; 32. Polo Caminho Verdade e Vida - Manaus - AM (Casa Joana de Angelis); 33. Polo Cidade Cristã pecial a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Atuando em âmbito nacional através de 43 uni- Sapé - PB (Casa de Odin de Araújo); 34. Polo Fabiano de Cristo - Manaus - AM (Casa Joana de Angelis); 35. Polo Júlio Fodades operacionais, atendeu 27.203 pessoas. Em perfeita consonância com a Política Nacional de Assistência Social, rain - Belford Roxo - RJ (Casa de Mãe Marocas); 36. Polo Lar de Cáritas - Jaboatão dos Guararapes - PB (Casa de Rodolfo
o Lar Fabiano de Cristo desenvolve metodologia própria, acolhendo, protegendo e educando para a autotransformação Aureliano); 37. Polo Lar da Criança - João Pessoa - PB (Casa de Odin de Araújo).
e o exercício pleno da cidadania, vivenciada e construída segundo os princípios da solidariedade, do respeito e da dig- UNIDADES PARCEIRAS: 2 Unidades de Atendimento à Família: Casa de Vovó Aída - São Gabriel do Oeste/MS; Lar
nidade humana. Buscando atender às demandas territoriais de onde se encontram, as Unidades Operacionais estão Beneficente Clara de Assis - Caucaia/CE. 1 Instituição de Longa Permanência para Idosos: Lar Pedro Richard - Rio
assim especificadas:
de Janeiro/RJ.
UNIDADES PRÓPRIAS:
Além das 43 unidades acima especificadas, o Lar Fabiano de Cristo apoia outros tipos de atendimentos sócio2. Acolhimento Institucional: Casa de Amélia Lindo - Araruama/RJ; Casa de Joaquim Garcia - Rio de Janeiro/RJ. assistenciais, realizadas pelas seguintes instituições: 1. Caixa de Apoio Emergencial Yvonne Pereira; 2. Centro Es1 Centro de Convivência para Idosos: Casa de Amigos Dedicados - Rio de Janeiro/RJ. 37 Unidades de Atendimento pírita João Nunes Maia - Teresina/PI; 3. Centro Espírita União e Caridade - Rio de Janeiro/RJ; 4. Creche Nosso Lar - Jacuí/
à Família: 1. Casa de André Luiz - Passa Quatro - MG; 2. Casa de Clara de Assis - Natal - RN; 3. Casa de Daniel Neri - MG; 5. Grupo Espírita Consolador Prometido - Rio de Janeiro/RJ; 6. Grupo Espírita Jesus de Nazaré - Salvador/BA; 7.
Porto Velho - RO; 4. Casa de Eugênia - Salvador - BA; 5. Casa de Eurípedes - Palmas - TO; 6. Casa de Fernando Melo - Grupo Espírita Recanto da Prece - Rio de Janeiro/RJ.
Caucaia - CE; 7. Casa de Francisco de Assis - Nova Iguaçu - RJ; 8. Casa de Gothardo Portela - Tucumã - PA; 9. Casa de ATENDIMENTO 2020: TOTAL DE FAMÍLIAS - 5.444. Total Geral de Pessoas - 27.203. Crianças de 0 a 5 anos e 11 meses
Joana D’Arc - Curitiba - PR; 10. Casa de Joana de Ângelis - Manaus - AM; 11. Casa de José - Belém - PA; 12. Casa de Mãe - 3.816. Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos - 7.988. Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos - 1.892. Jovens de 18 a 29
Marocas - Duque de Caxias - RJ; 13. Casa de Odin de Araújo - Bayeux - PB; 14. Casa de Pedro Richard - Rio de Janeiro - anos - 3.386. Adultos de 30 a 59 anos - 7.078. Idosos a partir de 60 anos - 3.043.
RJ; 15. Casa de Renato - Nova Iguaçu- RJ; 16. Casa de Rodolfo Aureliano - Recife - PE; 17. Casa de Sylvio Xavier - Marabá RECURSOS HUMANOS: Empregados ativos final período - 844; Aposentados por invalidez vinculados - 78;
Admissão 2020 - 150; Nº Empregados Acima 45 Anos - 268; Nº de Mulheres - 510; Nº de Homens - 334; Nº de Por- PA; 18. Casa de Timóteo - Boa Vista - RR; 19. Casa de Virgínia Smith - Fortaleza - CE; 20. Casa de Alimiro - Belo Horizonte
- MG; 21. Casa de Arnaldo S. Thiago - Florianópolis - SC; 22. Casa de Cirilo - Caçapava - SP; 23. Casa de Fraternidade - tadores de Deficiência - 29; Estagiários - 3; Voluntários - 178; Mulheres Cargo de Chefia - 74.
Três Corações -MG; 24. Casa de Francisco Lamego - Campos dos Goytacazes - RJ; 25. Casa de Hercílio - Machado - MG; CONTABILIDADE/FINANCEIRO: Contábil / Financeiro - ANO 2020: Folha Bruta - 25.058.111; Gasto com Alimentação
26. Casa de Irmão Palminha - Governador Valadares - MG; 27. Casa de Lívia - Planaltina - DF; 28. Casa de Mustafá - Vila (Vale refeição e Vale alimentação) - 1.557.361; Encargos Sociais Compulsórios - 1.844.509; Salutar Prev (Previdência
Velha - ES; 29. Casa de Professor Pastorino - Goiânia - GO; 30. Casa de Rachel - Itabuna - BA; 31. Casa de Rodolpho Privada) - 141.145; Gastos com Saúde (Plano Amil) - 1.941.503. Vale Transporte: LFC + / Projetos e Vale: 765.157.

Polo Fabiano
de Cristo (AM)

Casa da Fraternidade (MG)

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS - 2020 E 2019 (Em reais, centavos omitidos)
ATIVO
2020
2019
PASSIVO
Caixa e equivalente de caixa
21.774.056 12.711.191
Fornecedores
Titulos e Créditos a Receber
34.584
42.385
Contas a Pagar
Valores a Receber Terceiros
–
1.000.000
Obrigações Trabalhistas
Fundo de Reservas
1.296.378
1.195.340
Obrigações Fiscais/Previdenciárias
Depósitos Judiciais
10.200
3.600
Outros Créditos
23.115.218 14.952.516
Recursos/Convênio a Realizar
Valores a Receber Terceiros - LP
1.973.095
2.973.095
Investimentos
12.787.122 12.787.122
Patrimônio Social
Imobilizado
70.965.198 71.378.833
Ajuste a Valor Patrimonial
IntangÍvel
976
6.644
Superávit(défict) Acumulado
85.726.391 87.145.694
TOTAL ATIVO
108.841.609 102.098.210
TOTAL PASSIVO

2020
2019
333.670
195.340
700.348
880.470
3.475.987
3.539.705
329.536
317.395
2.719.545
2.719.545
1.072.504
–
8.631.590
7.652.455
43.957.235 45.160.925
58.382.738 59.672.861
(2.129.954) (10.388.031)
100.210.019 94.445.755
108.841.609 102.098.210

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIOS - 2020 E 2019
Ajuste a valor
Superávit (Déficit)
Patrimônio Social
Patrimonial
acumulados
38.212.639
60.962.984
(3.530.020)
–
–
3.843
6.948.287
–
(6.948.287)
–
(1.290.123)
1.290.123
–
–
(1.203.690)
45.160.926
59.672.861
(10.388.031)
(1.203.690)
–
1.203.690
–
(1.290.123)
1.290.123
–
–
5.764.263
43.957.236
58.382.738
(2.129.955)

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Ajustes de Exercícios Anteriores
Incorporação do Resultado 2018 conf. AGE
Realização do Ajuste Patrimonial
Déficit do Exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Incorporação do Resultado 2019 conf. AGE
Realização do Ajuste Patrimonial
Superávit do Exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2020

Casa de Irmão Palminha (MG)

Casa de Joana
de Ângelis (AM)
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Polo Júlio Forain (RJ)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em reais)
1 - CONTEXTO OPERACIONAL: O Lar Fabiano de Cristo, fundado em 08
de janeiro de 1958, associação para fins não econômicos, prestador de assistência social de âmbito nacional, tem como principal fonte de receita as
contribuições filantrópicas oriundas dos associados contribuintes da Capemisa Seguradora de Vida e Previdência e as aplica, integralmente, nas suas
finalidades estatutárias. 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020 foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação vigente, principalmente das previstas nas leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09,
pelas Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente a NBCTG1000 nos ASPECTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS EM ENTIDADES DIVERSAS
CONSIDERADAS COMO MÉDIO E PEQUENO PORTE - Entidades sem
Finalidades de Lucros, para contabilização das operações, associadas às
normas do Comitê de Pronunciamento Técnico - CPC e são apresentadas
comparativamente com as do Exercício de 2019, expressas em reais. Essas
leis têm o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergências das práticas contábeis adotadas no Brasil,
com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS)
e permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos
pelos órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais
de contabilidade. 2.1 - BASE DE MENSURAÇÃO: As Demonstrações Contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens reconhecidos no balanço patrimonial pelo valor justo: Imóveis
de uso classificados no Ativo Imobilizado e Propriedades para Investimentos. As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais (R$). 2.2 CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Estas demonstrações contábeis foram autorizadas para emissão pela Administração em 12
de março de 2021. 2.3 - USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS: A apresentação das demonstrações contábeis de acordo com normas brasileiras
de contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Estimativas e premissas são
revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas são
revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas
e em quaisquer exercícios futuros afetados. 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES
CONTÁBEIS: As receitas e as despesas são reconhecidas, respeitando-se
o regime contábil de competência. As doações e subvenções recebidas para
custeio e investimento são reconhecidas no resultado, observado o disposto
na NBC TG 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais. Enquanto
não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção, de contribuição para custeio e investimento, bem como
de isenção e incentivo fiscal registrados no ativo, são evidenciados em conta específica do passivo. As receitas decorrentes de doação, contribuição,
convênio, parceria, auxílio e subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de parceira e outros instrumentos, para aplicação específica,
mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas são
registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das
demais contas da entidade. A entidade, sempre que necessário, constitui
provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre
créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de
realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. O valor do
superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, é reconhecido em conta específica
do Patrimônio Líquido. O benefício concedido como gratuidade por meio da
prestação de serviços é reconhecido pelo valor efetivamente praticado. Os
registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das
informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral. O trabalho voluntário é
reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocor7 - IMOBILIZADO
Descrição
Imóveis de Uso Próprio
Edificações
Edificações - Avaliação ICPC10
Terrenos
Terrenos - Avaliação ICPC10

Taxa de
Depreciação
3; 4 e 5

Imobilizado Líquido
em 31/12/2019
70.458.566
4.718.355
26.711.997
4.996.173
34.032.041

Total
95.645.603
3.843
–
–
(1.203.690)
94.445.756
–
–
5.764.263
100.210.019

rido o desembolso financeiro. Aplica-se aos ativos não monetários a Seção
27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos.
Na adoção inicial da NBC TG 1000, a entidade adotou os procedimentos do
custo atribuído (deemedcost) de que trata a ITG 10 nas Propriedades para
Investimentos e nos ativos Imobilizados (Imóveis de uso). 3.1 - REDUÇÃO
AO VALOR RECUPERÁVEL (Impairment): Os Ativos não financeiros são
revistos no mínimo anualmente para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. No caso de ágio e Ativos Intangíveis com vida útil indefinida
ou ativo intangível em desenvolvimento que ainda não estejam disponíveis
para uso, o valor recuperável é estimado no mínimo anualmente. A redução
do valor recuperável de ativos (impairment) é determinada quando o valor
contábil residual exceder o valor de recuperação, que será o maior entre o
valor estimado na venda e o seu valor de uso, determinado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados em decorrência do uso do ativo
ou unidade geradora de caixa. A Entidade não procedeu com a elaboração
do teste de redução ao valor recuperável dos itens do ativo imobilizado.
3.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS: De acordo com o pronunciamento da seção 16 da NBC TG1000, as propriedades mantidas para
auferir aluguel e/ou para valorização do capital podem ser registradas como
propriedades para investimentos. A entidade é proprietária de diversos imóveis com tais características e está demonstrando pelo valor justo com base
em preço de mercado atualizado, conforme laudo de especialistas externos no exercício de 2012. Os especialistas utilizaram preços observáveis no
mercado, ajustados, a natureza, à locação ou às condições do ativo específico. As variações do valor justo quando existentes, são reconhecidas como
ganho no resultado do exercício. A Entidade não procedeu à mensuração do
valor justo das propriedades para Investimentos.
2020
2019
4 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Disponível - Bancos Conta movimento
856.141
584.969
Aplicações
20.917.915 12.126.222
Totais
21.774.056 12.711.191
Representadas por valores em aplicações financeiras de curto prazo de liquidez imediata e longo prazo, em títulos de renda fixa, avaliadas ao custo
de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos em cada exercício fiscal,
com base no regime de competência.
2020
2019
5 - VALORES A RECEBER DE TERCEIROS - LP
MRV Construtora
1.000.000 2.000.000
Outros valores - Lareama
973.095
973.095
1.973.095 2.973.000
Totais
6 - INVESTIMENTOS
Propriedades
Ganhos
Propriedades
para Investimento
Líquidos de para investimento
Líquido em ajuste a valor
Líquido em
Descrição
31/12/2019 justo em 2020
31/12/2020
Propriedades para
Investimentos
Terrenos
6.760.326
–
6.760.326
5.996.460
–
5.996.460
Edificações
12.756.786
–
12.756.786
Sub Total
Lareama Com. e
Serv. Ltda
27.000
–
27.000
3.336
–
3.336
Telebrás
Sub Total
30.336
–
30.336
12.787.122
–
12.787.122
Total
O Sócio Lar Fabiano de Cristo subscreve e integraliza 92% do capital total,
R$ 27.000 (vinte e sete mil) em quotas no valor nominal de R$ 1.00 (um real)
cada uma, perfazendo o total de R$ 27.000 em moeda corrente no país.
Outros Investimentos no valor de R$ 3.336 (Três mil, trezentos e trinta e seis
reais), referente a ações Telebrás.
Custo de aquisição Depreciações Acumuladas
em 31/12/2020
em 31/12/2020
81.993.051
(12.878.407)
6.392.450
(1.867.492)
36.572.387
(11.010.915)
4.996.173
–
34.032.041
–

Imobilizado Líquido
em 31/12/2020
69.114.644
4.524.958
25.561.472
4.996.173
34.032.041

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais, centavos omitidos)
2020
2019
RECEITAS
Receita Social
34.625.765 34.689.799
Receitas de Convênios
10.444.440 12.913.936
Receitas Extraordinárias
7.609.759
8.765.362
Receitas de Taxas Administrativas
1.047.779
1.130.173
Receitas de Subvenções
595.724
461.719
2.789.831
1.006.264
Receitas de Doações
57.113.298 58.967.253
DESPESAS
Despesas Operacionais
(5.529.671) (8.178.064)
Despesas Gerais
(1.480.222) (2.185.933)
Despesa com Pessoal
(26.902.621) (28.525.360)
Despesas com Convênios
(7.505.063) (10.091.315)
Despesas Extraordinárias
(6.998.394) (7.863.569)
Despesas de Subvenções
(348.550)
(362.545)
Despesas com Programas Filantrópicos-Parceiras (2.475.950) (2.756.575)
Despesas Tributárias
(61.371)
(151.228)
(47.193)
(56.354)
Despesas Financeiras
(51.349.035) (60.170.943)
5.764.263 (1.203.690)
Superávit(défict) do exercício
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS - 2020 E 2019
Superávit/Déficit do Exercício
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial
Déficit/Superávit do Resultado Abrangente

2020
5.764.263
(1.290.123)
4.474.140

2019
(9.097.907)
(1.290.123)
(10.388.030)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais, centavos omitidos)
2020
Atividades operacionais
Superávit (Déficit) do Exercício
5.764.263
Ajustes
Ajustes de Exercícios Anteriores
–
1.418.013
Depreciação
7.812.276
Variação do Ativo/Passivo Circulante
Titulos e Créditos a Receber
7.801
Valores a Receber Terceiros
1.000.000
Fundo de Reservas
(101.038)
Depósitos Judiciais
(6.600)
Fornecedores
138.331
Contas a Pagar
(180.122)
Obrigações Fiscais/Previdenciárias
(63.718)
Obrigações Trabalhistas
12.140
Outros Créditos
–
–
Recursos/Convênio a Realizar
Caixa gerado pelas Atividades Operacionais
7.989.070
Atividades de Investimentos
Valores a Receber Terceiros - LP
1.000.000
Investimentos
–
Imobilizado
(1.004.378)
5.668
Intangível
Caixa gerado pelas atividades de
1.290
Investimentos
Atividades de Financiamentos
1.072.504
Obrigações com Terceiros
Caixa gerado pelas Atividades de
Financiamentos
1.072.504
9.062.864
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
12.711.191
21.774.055
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa
9.062.864

2019
(1.203.690)
3.843
1.615.496
415.649
342.315
(438.627)
66.512
3.217.633
(133.655)
162.458
(46.875)
63.485
(610.552)
(212.153)
2.826.190
2.961.906
2.757.800
(1.911.605)
7.424
3.815.525
–
–
6.641.715
6.069.476
12.711.191
6.641.715

12 - RECEITA SOCIAL: Divulgamos os saldos e transações no relacionamento entre a mantenedora - Capemisa Social, Lar Fabiano de Cristo e Lareama, na data do balanço, a saber:
2020
2019
Capemisa Social - Contribuição Filantrópica 13,3% 34.619.067 34.687.809
6.698
1.990
Associado Contribuinte - Um Grão
34.625.765 34.689.799
Totais
13 - RECEITAS CONVÊNIOS
Convênio com Vale
Convênio com Banco do Brasil
Convênio com TJRJ
Outros convênios
Totais
14 - RECEITA DOAÇÃO
Capemisa Seguradora
Capemisa Capitalização
Capemisa Instituto Ação Social
Outras receitas
Totais

2020
3.186.232
2.043.357
2.886.532
2.328.319
10.444.440

2019
4.491.030
3.135.383
2.218.701
3.068.822
12.913.936

2020
748.850
112.879
1.400.000
528.102
2.789.831

2019
652.652
–
–
–
652.652

ta específica do passivo. As receitas decorrentes de doação, contribuição,
convênio, parceria, auxílio e subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de parceira e outros instrumentos, para aplicação específica,
mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas são
registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das
demais contas da entidade. A entidade, sempre que necessário, constitui
provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre
créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de
realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. O valor do
superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, é reconhecido em conta específica
do Patrimônio Líquido. O benefício concedido como gratuidade por meio da
prestação de serviços é reconhecido pelo valor efetivamente praticado. Os
registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das
informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral. O trabalho voluntário é
reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocor7 - IMOBILIZADO
Descrição
Imóveis de Uso Próprio
Edificações
Edificações - Avaliação ICPC10
Terrenos
Terrenos - Avaliação ICPC10
Bens Móveis
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos
Doações - Equipamentos
Doações - Equipamentos
Imobilizações em curso
Bens Imóveis
Total do Imobilizado
Movimentação do Imobilizado
Descrição
Imóveis de Uso Próprio
Edificações
Edificações - Avaliação ICPC10
Terrenos
Terrenos - Avaliação ICPC10
Bens Móveis
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos
Doações - Equipamentos
Doações - Equipamentos
Imobilizações em curso
Bens Imóveis
Totais

Taxa de
Depreciação
3; 4 e 5

10
10
20

Taxa de
Depreciação
3; 4 e 5

10
10
20

Propriedades para
Investimentos
Terrenos
6.760.326
–
6.760.326
Edificações
5.996.460
–
5.996.460
12.756.786
–
12.756.786
Sub Total
Lareama Com. e
Serv. Ltda
27.000
–
27.000
3.336
–
3.336
Telebrás
Sub Total
30.336
–
30.336
12.787.122
–
12.787.122
Total
O Sócio Lar Fabiano de Cristo subscreve e integraliza 92% do capital total,
R$ 27.000 (vinte e sete mil) em quotas no valor nominal de R$ 1.00 (um real)
cada uma, perfazendo o total de R$ 27.000 em moeda corrente no país.
Outros Investimentos no valor de R$ 3.336 (Três mil, trezentos e trinta e seis
reais), referente a ações Telebrás.

Imobilizado Líquido
em 31/12/2019
70.458.566
4.718.355
26.711.997
4.996.173
34.032.041
723.428
477.728
201.926
43.773
6.026
6.026
190.812
190.812
71.378.833

Custo de aquisição
em 31/12/2020
81.993.051
6.392.450
36.572.387
4.996.173
34.032.041
7.205.381
4.371.880
1.530.547
1.302.954
9.506
9.506
884.898
884.898
90.092.836

Depreciações Acumuladas
em 31/12/2020
(12.878.407)
(1.867.492)
(11.010.915)
–
–
(6.427.973)
(3.689.191)
(1.282.101)
(1.276.681)
(1.258)
(1.258)
–
–
(19.127.638)

Imobilizado Líquido
em 31/12/2020
69.114.644
4.524.958
25.561.472
4.996.173
34.032.041
957.408
682.689
248.446
26.273
8.248
8.248
884.898
884.898
70.965.198

Imobilizado Líquido
em 31/12/2019
70.458.566
4.718.355
26.711.997
4.996.173
34.032.041
723.429
477.728
201.928
43.773
6.026
6.026
190.812
190.812
71.378.833

Aquisições / Baixas
em 2020
–
–
–
–
–
287.585
242.535
45.050
–
3.318
3.318
694.085
694.085
984.988

Depreciação em 2020
(1.343.921)
(193.395)
(1.150.526)
–
–
(53.608)
(37.576)
1.468
(17.500)
(1.094)
(1.094)
–
–
(1.398.623)

Imobilizado Líquido
em 31/12/2020
69.114.645
4.524.960
25.561.471
4.996.173
34.032.041
905.796
682.687
248.506
26.273
8.250
8.250
884.897
884.897
70.965.198

8 - INTANGÍVEL

Imobilizado Aquisições / Imobilizado
Líquido em
Baixas em Líquido em
Descrição
2019
2020
2020
Programação de Computação
60.295
–
60.295
Amortizações
(53.650)
(5.669)
(59.319)
6.645
(5.669)
976
Totais
9 - OUTROS CRÉDITOS
2020
2019
Valores Recebidos P/ Venda de Bens
250.000
250.000
2.469.545 2.469.545
Valores Receber P/ Desapropriação - Judicial
Totais - Outros Débitos
2.719.545 2.719.545
2020
2019
10 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Trabalhistas
1.671.940 1.683.566
Obrigações Sociais Retidas
148.895
162.859
1.655.152 1.693.280
Provisões
Totais
3.475.987 3.539.705
11 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS PASSIVAS
O Lar Fabiano de Cristo não provisionou contingências passivas prováveis
no valor de R$ 1.088.381todavia existem contingências passivas classificadas como possíveis de ocorrer, conforme demonstrado a seguir:

22 - Economia - Diário Comercial -

Demandas Trabalhistas
Saldo Inicial
A constituir
Saldo Final
Demandas Fiscais
Saldo Inicial
A constituir
Saldo Final
Demandas Civis
Saldo Inicial
A constituir
Saldo Final
Demandas Infância
Saldo Inicial
A constituir
Saldo Final
TOTAL DAS DEMANDAS

2020

2019

2.921.911 1.849.678
(1.833.530) 1.072.233
1.088.381 2.921.911
5.847.352 4.835.518
(5.847.352) 1.011.834
– 5.847.352
5.753.309 2.872.000
(5.753.309) 2.881.309
– 5.753.309
12.181
12.181
(12.181)
–
–
12.181
1.088.381 14.534.753

mento entre a mantenedora - Capemisa Social, Lar Fabiano de Cristo e Lareama, na data do balanço, a saber:
2020
2019
Capemisa Social - Contribuição Filantrópica 13,3% 34.619.067 34.687.809
6.698
1.990
Associado Contribuinte - Um Grão
Totais
34.625.765 34.689.799
13 - RECEITAS CONVÊNIOS
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Convênio com Vale
Convênio com Banco do Brasil
Convênio com TJRJ
Outros convênios
Totais
14 - RECEITA DOAÇÃO

2020
2019
3.186.232 4.491.030
2.043.357 3.135.383
2.886.532 2.218.701
2.328.319 3.068.822
10.444.440 12.913.936

2020
2019
Capemisa Seguradora
748.850
652.652
Capemisa Capitalização
112.879
–
Capemisa Instituto Ação Social
1.400.000
–
528.102
–
Outras receitas
2.789.831
652.652
Totais
15 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O Patrimônio Líquido está constituído em
R$ 100.841.609 (31/12/2020), houve a incorporação do Déficit de
R$ 1.203.690 do exercício 2019, conforme aprovação da Assembleia Geral Ordinária. O Resultado do Exercício foi um Superávit de R$ 5.764.263
em 2020. O montante do Patrimônio Social em 31 de dezembro de 2020,
R$ 43.957.235. 16 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL: Os valores
registrados em Ajustes de Avaliação Patrimonial são oriundos da depreciação
do imobilizado reavaliado, durante o exercício e foram classificados para os
resultados acumulados, dentro do Patrimônio Líquido. Para o cálculo da depreciação foi considerando a vida útil econômica remanescente, indicada no
laudo de avaliação na sua época. 17 - OUTRAS AÇÕES E PROCEDIMENTOS: 17.1 -Trabalho Voluntário: O Lar Fabiano de Cristo durante o exercício de 2020 contou com o trabalho de 178 voluntários. Com as informações
exigidas pela norma NBC TG1000, está apresentando o valor da prestação
de serviço no total de R$ 1.749.985 (R$ 2.304.010 em 2019). 17.2 - Contribuições Previdenciárias Patronais: Conforme exposto na Lei nº 12.101, de
27 de novembro de 2009, Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010, o somatório das contribuições previdenciárias patronal no exercício é R$ 4.576.326
(R$ 5.559.559 em 2019). 17.3 - Unidades do Lar Fabiano de Cristo: O Lar
Fabiano de Cristo desenvolve atividades em suas 43 unidades (quarenta e
três) Unidades assim distinguidas: Unidades operacionais de Administração
Direta (Acolhimento Institucional, Centro de Convivência para Idosos, Atendimento à família, Núcleo de Ação Protetiva, Lar Substituto), Unidades operacionais com parcerias e Apêndices das Unidades próprias ou em parceria.
17.4 - Outros Benefícios Fiscais (Isenção Tributária - CPC 07/item 13-c):
O Lar Fabiano de Cristo tem por sua finalidade e objetivos, atender aos requisitos da legislação em vigor, além das isenções demonstradas, usufrui de
isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) e demais impostos e contribuições alcançados
pela sua condição de entidade isenta. 18 - EVENTOS SUBSEQUENTES CORONAVÍRUS: Após 31 de dezembro de 2019, não ocorreram fatos em
que a Instituição entenda como necessária sua divulgação, além do Coronavírus (COVID-19). Acreditamos ainda não ser possível mensurar os efeitos
econômicos decorrentes da propagação do Coronavírus (COVID-19) e das
medidas governamentais tomadas para evitá-la. Esse evento acabou afetando a economia mundial e, certamente, poderá gerar impactos que devem
ser refletidos, em alguma extensão, nos próximos demonstrativos contábeis.
Adicionalmente ressaltamos que os impactos ocasionados nas operações,
podem advir também do resultado das medidas adotadas para a contenção
desta pandemia.
Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
REGINA MARIA DE OLIVEIRA - Diretora Presidente
JOSÉ CARLOS N. CAMARINHA - Contador - CRC/RJ 091.385/O-3

Quarta-feira, 31 de março de 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal do LAR FABIANO DE CRISTO no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião virtual realizada no dia 15 de março de 2021, examinou as Demonstrações Contábeis, que compreendem o Balanço
Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Social e dos Fluxos de Caixa, bem como as Notas Explicativas, relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Com base nos exames efetuados ao longo do exercício, nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração e considerando ainda o Relatório dos Auditores Independentes FSA NETWORK Consultores, sobre as
Demonstrações Contábeis, com a ressalva, datado de 12 março de 2021, o Conselho Fiscal, concluiu que os referidos documentos estão em perfeita ordem, manifestando-se pela sua aprovação. Rio de Janeiro, 15 de março de 2021.
Mario Luis Rodrigues Pereira Netto - Presidente do Conselho Fiscal.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES S RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores da Lar Fabiano de Cristo. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis do Lar Fabiano de Cristo, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em
nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira do Lar Fabiano de Cristo em 31 de dezembro
de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. Base para opinião com ressalva: I - Conforme informado na Nota Explicativa nº 3.1, a Entidade não preparou a análise periódica quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado (análise
de “Impairment”), conforme regulamentado pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica - Redução
ao Valor Recuperável dos Ativos. A ausência dessa análise constitui limitação do escopo de nossos trabalhos e, dessa forma, não temos como avaliar
a existência de possíveis perdas de ativos registrados com valor superior
àquele passível de ser aplicável em 31 de dezembro de 2020. II - Conforme
mencionado na Nota Explicativa nº 3.2 - Investimentos, em 31 de dezembro
de 2020, a Entidade apresenta saldo de R$ 12.756.786 e que não tiveram a
mensuração a seu valor justo, conforme determina o CPC 28 - Propriedade
para Investimentos. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-

priada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Responsabilidades
da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser
que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-

Pérola Energética S.A.

te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que a proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela Entidade, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade da
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem fazer com que a Entidade interrompa a sua continuidade operacional. Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, RJ, 12 de março de 2021.
FSA NETWORK Consultores
CRC-RJ-003004/O-2
Levi de Oliveira Soares
Contador-CRC-RJ-031950/O-9

50 REL ATÓRIO 2020

Expediente
DIRETORIA

Diretora-Presidente
Regina Maria de Oliveira
Diretora de Ação Social
Lavínia Maria Grossi
Diretora de Administração e
Finanças
Sirley Silva Santos Barbosa

Polo Lar
de Cáritas (PE)

CONSELHO DELIBERATIVO
Casa de Francisco Lamego (RJ)

Valéria Vieira Coutinho
Heraldo da Costa Kremer
Jamil Jorge Simão
Janete Maria de Cerqueira
Figueiredo
Josemar Lopes Sampaio
Kleber Calheiros Cruz
Reinaldo Antonio Lima Cavassoni

CONSELHO FISCAL
Casa de Joana
D’Arc (PR)

Casa de José (PA)

Mário Luís Rodrigues Pereira Netto
Glória de Almeida
Luzia Guedes Saraiva Cabral
Meneres
Claucir Barbosa da Silva
Carlos Eduardo Bittencourt Cruz

REDAÇÃO

Felipe Marques
Casa de Arnaldo
S. Thiago (SC)

Casa de
Timóteo (RR)

REVISÃO TEXTUAL
Daniela Ramella
Fátima Araújo
Paloma Paixão

CHEGAGEM DE DADOS
Felipe Marques

DIAGRAMAÇÃO E ILUSTRAÇÕES
Carla Alves e Yvonne Rousso

SETORES RESPONSÁVEIS
PELAS INFORMAÇÕES

Relações Institucionais
Comunicação Institucional
Assessoria da Diretoria
Jurídico
Controles Internos
Secretaria
Orientação e Acompanhamento
Social
NEP-Núcleo de Educação
Permanente
Programa Nutre&Educa
Programa Pedagógico Jacaré Poio
Programa Pedagógico Clube de
Mídia
Educação do Ser Integral
Financeiro
Contabilidade
Controladoria
Tecnologia da Informação
Imobiliário
Bens e Serviços
Recursos Humanos
Unidades Operacionais do LFC.
Fotografias do Acervo Digital do
Lar Fabiano de Cristo

REGISTROS E INSCRIÇÕES

CNPJ: 33.948.381/0001-94
(Matriz/Sede)
Utilidade Pública Estadual:
processo nº E-06/60.170/1985
Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência
Social - CEBAS:
44006.001148/2001-76
Registro no CEAS - RJ:
E22/3105/98
Registro no CMDCA:
04/039/247
Inscrição no Conselho Municipal
de Assistência Social: nº 15
Conselho Nacional de
Assistência Social (Atestado de
Registro): 28990.013335/94-64

SEDE

Av. Marechal Floriano, 19
3º andar - Centro
Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 20080-003
Telefones: (21) 3506-3600
E-mail: contato@lfc.org.br

SITES E REDES SOCIAIS

lfc.org.br
umgrao.com.br
educacaolfc.com.br/
clubedemidia.lfc.org.br
instagram.com/larfabiano
instagram.com/clubedemidia
instagram.com/jacarepoio
facebook.com/larfabianodecristo
facebook.com/jacarepoio
facebook.com/clubedemidia
Youtube: Lar Fabiano de Cristo

A IMPRESSÃO GRÁFICA DESTE
RELATÓRIO FOI CORTESIA DA
CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO
SOCIAL.

Fabiano de Cristo, coragem em vida
“Eu vou contar
A história da coragem em vida
Mas preste atenção
Ela pode mudar sua vida
Jovem que nasceu em torno de cinco flores
Deixou suas ovelhas e seguiu
Outros amores
Ele seguiu seu coração
Para amar o irmão
Mesmo com muitos bens e planos
Deu sua vida
Por um bem muito maior
Que ainda não conhecia
Simplicidade em sua fé
Pureza em seu coração
A sua coragem linda é
Servindo sempre a Deus e aos irmãos
Para terminar
A história da coragem em vida
Eu vou te falar
Que essa história mudou minha vida
Homem que muito ajudou
Sendo porteiro
Depois ele ajudou bem mais
Como enfermeiro
Cuidando de quem precisar
Em sua homenagem nasceu o Lar
Nós somos muitos a cantar
Muito obrigado por aqui estar
Agora acabou
A história da coragem em vida
E eu vou afirmar
Frei Fabiano mudou sua vida também.”
Cleyton Melo
Casa de Gothardo José Portela de Miranda (PA)

