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Mensagem do 
Pe. Airton
Nesse relatário, tu vais encontrar testemunhos 
de nossa ação junto aos pobres, através de 
pessoas que têm estado conosco desde o início 
da Fundação Terra. 

O impacto positivamente transformador 
das ações da Fundação Terra na vida desta 
comunidade não pode ser medido em números; 
sobretudo no resgate da cidadania de pessoas 
que viviam na periferia social de Arcoverde. 
Observam-se as maiores mudanças, ainda hoje 
em processo de aperfeiçoamento.

Esse relatório é uma homenagem a todos os 
doadores e colaboradores. É um convite e 
incentivo de continuarmos juntos até a vitória 
final.

Com atenção e zelo
In Cristo

Padre Airton Freire

Foto: Débora Nascimento
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Editorial
Há 34 anos um Padre recém-ordenado foi 
morar numa Comunidade “invisível” aos olhos 
humanos, na periferia da cidade de Arcoverde, no 
Sertão de Pernambuco.

Nesse local para onde era levado o que não servia 
mais para a população, para o comércio, para 
o hospital regional,... ou seja, o lixo da cidade, 
restos de comida eram disputados pelos animais 
e por pessoas “invisíveis” para o Estado, pois 
eram todas analfabetas e, portanto, não eram 
eleitoras (na época, analfabetos não podiam 
votar), nem eram consumidoras do Mercado, visto 
serem despossuídas de tudo.

Deus Misericordioso, que a todos ampara, enviou 
para lá um dos seus Servos, o Padre Airton Freire, 
com a Missão de Servir aos pobres e transformar 
aquela realidade. 

Este relatório mostra do que o Amor ao próximo 
é capaz. São transformações a olhos vistos 
e mensuráveis na Saúde, na Educação, e na 
condição Social dessa Comunidade como um 
todo e que já extrapolou fronteiras geográficas e 
humanas.

Sob o lema “Quando o Evangelho é Prática”, a 
Fundação Terra nasceu para fazer o bem e com 
essa Espiritualidade de Servir contagiou muita 
gente no Brasil e no exterior, graças ao quê esta 
Obra perdura e consegue manter vivo todos estes 
projetos aqui apresentados.

Façamos o bem ao próximo, 
indiscriminadamente, e o mundo será melhor.

Arcoverde, 2018

Wellington Santana
Superindente da Fundação Terra

Foto: Divulgação
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Quem somos

Em 1984, quando a Fundação Terra foi 
criada, nascia um desejo: erradicar a 
extrema pobreza e promover a dignidade 
humana por meio da garantia de direitos 
sociais. A instituição vem contribuindo para 
que as pessoas possam ser agentes de 
transformação de sua própria realidade, 
promovendo uma mudança social e o 
empoderamento coletivo. Nesses 34 anos, 
a organização mantém suas atividades 
nos estados de Pernambuco e, a partir de 
2015, no Ceará. A Fundação Terra atua 
em Pernambuco nas cidades de Arcoverde 
(sede) e Recife, nas áreas de Educação, 
Saúde e Social. No Ceará, em Maracanaú e 
no Cariri (em processo de implantação), com 
foco na Educação e no Social. 

Missão
Servir aos pobres, por 
meio da educação, saúde 
e ações sociais, com vistas 
à superação da exclusão 
social e promoção da 
dignidade, perpetuando o 
carisma, de indistintamente, 
fazer o bem.

PrincíPios
Transparência
Colegialidade 
Eficiência

Valores
Lema - Na Terra estamos 
para servir

Mística - Servir a Cristo, 
pobre, servo e humilde

Foto: Ana Elisa
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Onde Estamos

Maracanaú
Rua Jairo Freire de Lima, 2055, Alto Alegre II 
CEP: 61932-000
Fone: (85) 3296-3600
maracanau@fundacaoterra.org.br

cariri (projeto)
Rua Espedito Belarmino de Souza, 516, Horto, 
Juazeiro do Norte
cariri@fundacaoterra.org.br

Expediente

Matriz arcoverde-Pe
Rua Alfredo de Souza Padilha, s/n, São 
Cristóvão, CEP: 56.512-460
Fone: (87) 3821-1542
fundacaoterra@fundacaoterra.org.br

recife-Pe

casa da Fraternidade
comunicação e Mobilização de recursos
Rua João de Deus, 213, Torre, 
CEP: 50.710-400
Fone: (81) 3227-5731
comunicacao@fundacaoterra.org.br 

c amor
Rua Velha, 413, Boa Vista, 
CEP: 50.060-210
Fone: (81) 3423-9618
camor@fundacaoterra.org.br

DireToria
Padre Airton Freire - Presidente fundador
Ana Lúcia Beserra - Vice-presidente
Maria Cristina Almeida - Diretora financeiro

DireÇão eXecUTiVa
Wellington Santana - Superintendente
Antonio Correia - Coordenador executivo

coorDenaÇÕes
Ângela Santos - Coordenadora Financeira 
Adaivam Lucas - Educação
Liege Nogueira - Saúde
Luciana Siqueira - Social
Leandra Carneiro - Unidade Maracanaú
Abel Ferreira - Operações
Chames Balladares - Mobilização de Recursos

assessorias
Irismar Silva - Programas e projetos
Christiane Casal - Gestão de pessoas
Débora Melo - Contábil
Audisa Consultores Associados - Jurídica

eDiÇão 
Amanda Sampaio - Edição de texto
André Marinho - Projeto gráfico e diagramação
Antonio Correia - Supervisão
Irismar Silva - Revisão de texto
Rafael Paranhos - Edição de texto
Foto/Capa - Eduardo Jeronimo 

ProDUÇão
Patrocínio... 
Impressão Gráfica...

Pernambuco

Ceará
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“...mas, morando com eles, fui percebendo 
que havia pessoas que sabiam cuidar de 

crianças, que sabiam cozinhar, pedreiros, 
serventes... mas, não havia ninguém que 

soubesse ler nem escrever, ninguém.”

Pe. Airton Freire

1984, Pe. Airton dando aula à sombra de uma Algaroba.
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Maria Araújo, umas das primeiras 
moradoras da antiga Rua do Lixo, 
relembra que quando trabalhava 
na Creche da Fundação Terra, e já  
tinha nove filhos, aceitou o pedido 
do Pe. Airton para adotar uma 
menina recém nascida, cuja mãe 
veio a falecer após dar à luz.

“Ele disse que me ajudaria 
e que ela seria um anjo em 
nossas vidas. E, a partir daí, ela 
ficou comigo na creche, depois 
continuou os seus estudos e 
com a ajuda de um projeto da 
Fundação Terra minha filha 
conseguiu cursar a Faculdade,”.

 E, de fato, a filha não só virou um 
anjo na vida desta família, como 
também é um anjo na vida de 
outras pessoas. Hoje é enfermeira 
e mora em São Paulo,

Maria Araújo de Lira Santos, 55 anos, 
Cozinheira

“Minha filha hoje 
é enfermeira, 
graças ao projeto da 
Fundação Terra”

Foto: Divulgação
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Educação
As escolas da Fundação Terra promovem uma 
educação que integra os diversos tempos, 
espaços e agentes, não apenas a ampliação da 
jornada escolar, mas entende que as crianças, 
as famílias, a escola, a comunidade e a 
sociedade civil organizada são corresponsáveis 
pelo desenvolvimento integral das crianças 
cujo processo é contínuo e compartilhado. Em 
parceria com Prefeitura Municipal de Arcoverde, 
serão capacitados os profissionais da Pax Christi 
Schola da área rural, em 2019, para aplicarem 
a metodologia da “escola da escolha”, pela 
Secretaria de Educação.

Para dar conta do desafio da intersetorialidade 
entre a educação e as ações sociais, a Fundação 
Terra, em 2018, definiu como estratégia a 
articulação entre as áreas da Educação e do 
Social. Sendo assim, a área Social passou a ser 
a porta de entrada para as ações dos projetos 
institucionais, uma vez que promove o acesso das 

famílias aos diversos programas e projetos internos e 
à rede socioassistencial dos municípios de Arcoverde 
(PE) e Maracanaú (CE).

Na rede Municipal de ensino, 25 escolas públicas 
atenderam 6.168 crianças nas duas modalidades 
de ensino: infantil (creche e pré-escolar) e 
fundamental (anos iniciais), segundo dados 
do relatório de 2018 da Secretaria Municipal 
de Educação e Esportes. Além do quantitativo 
atendido pela rede pública de ensino, a Fundação 
Terra, através da Pax Christi Schola na área  
urbana e na área rural do município, matriculou 
438 crianças nas mesmas modalidades. Já em 
Maracanaú, no bairro Alto Alegre II funciona 
uma única creche pública com capacidade para 
47 crianças, enquanto que a Fundação Terra  
atende 125 crianças, exclusivamente, na creche. 
Na Fundação Terra, 100% dos professores 
são graduados e cerca de  65% possuem 
especialização.

Foto: Eduardo Jeronimo
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Creche
Nas creches da Fundação Terra, Pax Christi Schola 
(Arcoverde) e Pleno Viver (Maracanaú), as crianças 
participam de atividades que desenvolvem as apti-
dões afetivas, interativas e cognitivas, de forma lúdi-
ca, recebendo cuidados e a aprendizagem. Também 
são promovidos desafios corporais, exploração dos 
ambientes, identidade, autonomia e linguagens. No 
total, são 226 crianças atendidas diariamente em 
horário integral, de 4 meses a 3 anos e 11 meses, 
em Arcoverde e Maracanaú.

Pré-escolar
Esta é a primeira etapa obrigatória pelo MEC no in-
gresso da vida escolar. O objetivo das escolas da 
Fundação Terra é fomentar a inserção da criança em 
grupos sociais diversos, com respeito às suas carac-
terísticas individuais, favorecendo uma progressiva 
consciência do seu papel como membro da socie-
dade. As atividades promovem o desenvolvimento 
da expressão e a comunicação, através da utilização 
de linguagens múltiplas como meios de socialização, 
informação, percepção estética e compreensão do 
mundo. Nas duas unidades da Pax Christi Schola, são 
atendidas 208 crianças, na faixa etária de 4 a 5 anos.

Ensino Fundamental I
O ensino oferecido pela Pax Christi Schola, na área 
rural de Arcoverde, proporciona às crianças o de-
senvolvimento da escrita e da leitura, a aquisição de 
diferentes competências e o preparo para o próxi-
mo ciclo, de modo que se tornem mais autônomas e 
protagonistas de sua vida. Durante o ano de 2018, a 
escola da área rural ampliou as atividades no contra-
turno. A educação proporcionou mais do que o cur-
rículo formal básico, promoveu atividades capazes 
de ampliar o conhecimento e a visão de mundo das 
crianças, com ações direcionadas para a cultura, o 
esporte e a tecnologia. Na unidade, foram atendidas 
129 crianças de 6 a 10 anos.

Foto: Eduardo Jeronimo

Foto: Divulgação

Foto: Wolfgan Besche
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Psicomotricidade Relacional
A Fundação Terra é pioneira com o trabalho da Psicomotrici-
dade Relacional na Educação Infantil, em Arcoverde, poten-
cializando a qualidade relacional e social das crianças. Permite 
impulsionar os fatores sentimentais e sociais, por meio do estí-
mulo e da criatividade infantil, utilizando atividades com bam-
bolês, tecidos, bolas, espaguetes e  cordas, brincadeiras que 
envolvem objetos de diversas formas e tamanhos. No ano de 
2018, 97 crianças participaram das atividades e a experiência 
da organização foi apresentada no III Congresso Internacional 
de Psicomotricidade Relacional, em Curitiba, no Paraná.

Atividades complementares
A promoção de atividades complementares 
contribui para melhorar o desenvolvimento 
de 855 crianças e adolescentes, otimizando 
aspectos como desempenho intra e extra-
classe, evolução cognitiva e pedagógica, en-
gajamento, socialização e bagagem cultural. 
Como consequência, o interesse em descobrir 
e aprender aumenta gradativamente. Como 
diferencial, a Pax Christi Schola, em 2018, 
adotou a jornada escolar no contraturno, pro-
movendo oportunidades educativas para as 
crianças e os adolescentes da escola e da co-
munidade. Foram realizados projetos de mú-
sica (173), artes marciais(133), informática 
(348), xadrez(129) e danças populares (72). 

Biblioteca Notre Dame
Além de atender os estudantes da Pax Christi Scho-
la, a biblioteca está aberta à comunidade tanto na 
área urbana como na rural. Em 2018, foram realiza-
dos 1.191 atendimentos com a disponibilização de 
empréstimos de livros e DVDs, oficinas de leitura, 
mapas geográficos, pesquisas online, cineteca, ex-
posições, jogos, contações de histórias, artes cêni-
cas e programação de férias. 

Foto: Paulo Davino

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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EDUCAÇÃO
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855

97
129

208

2.706
crianças e 

adolescentes

Crianças nas creches da 
Pax Christi Schola

Atendimentos na 
Biblioteca Notre Dame

Crianças na Ceche 
Pleno Viver

Crianças e adolescentes nas 
atividades complementares

Crianças na 
Psicomotricidade 
Relacional

Crianças no Ensino 
Fundamental

Crianças no 
pré-escolar

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Eudes Santana

Foto: Américo Nunes
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Distribuição de alimentos na Rua do Lixo.

“A ideia para se criar cabras, na 
Rua do Lixo, surgiu do fato de que 

o índice de mortalidade infantil 
era imenso. As crianças morriam 

por falta de leite, de alimento.”

Pe. Airton Freire
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Maria Aparecida começou a trabalhar 
aos 14 anos de idade como empregada 
doméstica para ajudar a família. Em 
1979, a seca castigou a cidade, passando 
a frequentar a antiga Rua do Lixo, pois lá 
havia um projeto que distribuía verduras 
para a comunidade. Era a Associação da 
Terra, o embrião da Fundação Terra, onde 
conheceu Padre Airton e virou secretária, 
pois era uma das “que tinha um pouco 
de leitura”. Não passou muito tempo na 
função. Logo, assumiu os cuidados da 
farmácia que lhe motivou a se especializar 
com o apoio da Fundação Terra, como 
técnica de enfermagem. Na época, 
chegou a trabalhar com cinco médicos, o 
que fez com que ela ganhasse experiência 
para cuidar da farmácia e atender a 
comunidade.

Maria Aparecida, 53 anos, Técnica em 
Enfermagem

“Aparecida, de 
doméstica a técnica 
de enfermagem”

Foto: Divulgação
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Social
Em consonância com a Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei 8.742/93-LOAS) e 
a Política Nacional de Assistência Social 
(Resolução 145 de 15/10/2004-PNAS), que 
considera a Assistência Social um espaço 
privilegiado para operar benefícios, serviços, 
programas e projetos de enfrentamento à 
pobreza, a Fundação Terra tem incluído em 
suas estratégias a articulação entre o trabalho 
social e projetos de geração de renda com as 
famílias. Inclusive, está alinhada ao objetivo 
1 dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável) das Nações Unidas, que prevê até 
2030 acabar com a pobreza em todas as suas 
formas, em todos os lugares.

Nos municípios de atuação da Fundação 
Terra, os níveis de pobreza e extrema pobreza 
são preocupantes, conforme demonstra 
os seguintes dados. Arcoverde possui uma 
população estimada de 73.844 habitantes, 

segundo estatística do IBGE de 2018. No 
município, 13.726 famílias estão inscritas no 
Cadastro Único - CadÚnico. Desse total, 8.574 
recebem o Bolsa Família. No bairro de São 
Cristóvão, são 4.583 famílias cadastradas, 
sendo 2.615 beneficiadas pelo programa.  

Já Maracanaú conta com uma população 
estimada de 226.128 habitantes, de acordo com 
dados do IBGE de 2018. Dessa, 39.544 famílias 
estão inscritas no CadÚnico no município, 
sendo 17.953 beneficiárias do Bolsa Família. 
No bairro de Alto Alegre II, onde funciona 
nossa unidade, são 2.118 famílias cadastradas 
nos programas sociais do governo, sendo 
1.207 beneficiadas. Para responder a essa 
demanda social, a Fundação Terra promove 
cursos profissionalizantes, ações de segurança 
alimentar, fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários, espaços de apoios à criança, ao 
adolescente, ao jovem e à pessoa idosa.

Foto: Divulgação
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Movimento comunitário
A Fundação Terra vem contribuindo 
para o fortalecimento do exercício da 
cidadania das famílias em situação vul-
nerabilidade social da área urbana e 
da área rural de Arcoverde, através da 
mobilização comunitária, estimulando 
reivindicações sociais, campanhas, ge-
ração de renda, meio ambiente, saúde, 
entre outras, incidindo positivamente 
no desenvolvimento comunitário. Em 
2018, na área urbana, foi criado o gru-
po de catadores de materiais reciclá-
veis com 43 integrantes e o grupo de 
representantes de ruas, com 25.  

As principais atividades promovidas aos grupos 
comunitários foram: curso de alfabetização para 
10 jovens e adultos, utilizando o Método de Paulo 
Freire, oficina de confecção de artesanatos para a 
geração de renda de 15 mulheres que participam 
do grupo Troca de Conhecimentos. Na comunidade 
Sítio da Malhada (área rural), em 2018, foi criado 
o grupo de mulheres composto por 18 integrantes 
que participaram das oficinas de cabeleireiro, con-
feitaria e panificação.

Fotos: Divulgação
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Artes da Terra
A diversidade artística torna o município de Arcoverde rico em mani-
festações populares. Literatura de cordel, danças populares e os tra-
dicionais grupos de coco de roda são algumas das referências e plura-
lidade cultural da Região. Para preservar as raízes locais, a Fundação 
Terra mantém três grupos culturais: Maracatu Sinhá da Terra, Samba 
de Coco da Terra e o Toque na Lata da Terra. Ao todo, são cerca de 
150 crianças, adolescentes e jovens envolvidos diretamente com as 
atividades. Durante o ano de 2018, o projeto foi viabilizado através do 
aporte financeiro do Ministério da Cultura via Chesf (Projeto Cultura e 
Arte por Toda Parte) e da Secretaria de Assistência Social de Arcover-
de (Projeto SerTão Artístico e Cultural). 

Renatus
O Centro de Convivência Esporte, Cultura e Lazer Renatus, 
mantido pela Fundação Terra Maracanaú, em 2018, aten-
deu cerca de 284 pessoas, entre crianças, adolescentes, jo-
vens, adultos e idosos em atividades esportivas, artísticas e 
culturais, com o objetivo de contribuir para desenvolvimen-
to sociocultural e esportivo da comunidade do Alegre II. No 
encerramento das atividades dos projetos no ano, foram 
organizados eventos de jiu-jitsu, performance de freestyle, 
apresentações de música, teatro, coral e xadrez.

Foto: Francisco Cribari

Foto: Paulo Davino

Foto: Divulgação
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Resgatar a qualidade de vida e 
proporcionar um ambiente sau-
dável para 26 idosos são os prin-
cipais objetivos do Domus Christi 
(Instituição de Longa Permanên-
cia para Idosos). Os residentes,  
apresentam diferentes graus de 
dependência e autonomia, sendo 
acompanhados 24 horas por uma 
equipe multiprofissional, que pos-
sibilita uma atenção especial. En-
tre as principais atividades, a orga-

Casas da Esperança
Em 2018, teve início o processo de reestruturação 
das Casas da Esperança, através do projeto Reinte-
grando Vidas, com um novo plano de atendimento às 
crianças e aos adolescentes em situação de vulnera-
bilidade pessoal e social. Com o realinhamento, os 
meninos e as meninas foram inseridos nas ativida-
des complementares da Pax Christi Schola Rural, no 
contraturno. Sendo assim, as crianças e os adoles-
centes permanecem o dia todo na escola e voltam 
para as casas apenas para pernoitar. 

Através das ações do Projeto, que contou com o 
apoio do Programa Criança Esperança da Rede Glo-
bo - Unesco, 90 crianças e adolescentes receberam 
materiais escolares, fardamentos e alimentação, 
além de contemplar atividades lúdicas,  oficinas de 

arte e cultura e oficina de pães, bolos e confeitaria, 
palestras educativas, colônia de férias, entre outras. 
Para crianças e os adolescentes que necessitam,  
foram realizados acompanhamento psicoterapêuti-
co. E para as famílias, foram realizados acompanha-
mentos pelo Serviço Social. 

Casa da Fraternidade
A Casa da Fraternidade, na modalidade de república, acolhe 11 jovens, 
do sexo masculino, acima de 18 anos, dos municípios de Sertânia e Ar-
coverde, ambos no Sertão de Pernambuco, que conseguiram ingressar 
em faculdades e universidades do Grande Recife. O projeto tem o ob-
jetivo de garantir moradia, alimentação e infraestrutura adequada aos 
estudantes que não dispõem de recursos suficientes para manterem-
se durante o período que estiverem vinculados à graduação. 

nização realizou comemorações, 
como o Carnaval, Quaresma, São 
João, Dia Internacional da Pessoa 
Idosa e o Natal, no intuito propi-
ciar um espaço lúdico, divertido e 
prazeroso. Em articulação com a 
rede de atenção básica de saúde 
proporciona assistência médica 
sistemática, vacinação, exames, 
entre outros. Além de assistência 
fisioterapêutica permanente ofe-
recido pela instituição.

Lar dos idosos Domus Christi

Foto: Paulo Davino

Foto: Paulo Davino

Foto: Divulgação
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C Amor
Estar na rua é uma situação que atinge mais de 100 
mil pessoas no Brasil. A maior parte está localiza-
da nos centros das grandes cidades. Diante disso, 
o Centro de Apoio aos Moradores de Rua (C Amor), 
mantido pela Fundação Terra no Recife, atende 150 
pessoas, visando proporcionar a construção de no-
vas referências na sociedade e o acesso ao exercício 
da cidadania das pessoas em situação de rua, viabi-
lizando a garantia de direitos. 

O projeto somou esforços para distribuir, no total, 
8.306 refeições, entre café da manhã, almoço, lan-
che e jantar. Também foram realizadas outras 2.245 
doações diversas: kit de higiene, roupas, calçados, 

Benefícios eventuais
A Fundação Terra Arcoverde atendeu cerca de 600 
famílias  por mês em situação de pobreza e ex-
trema pobreza, com a distribuição de alimentos 
e outras doações, em parceria com a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), Banco de 

Alimentos do Sesc,  M. Dias Bran-
co e Programa Leite de Todos do 
Governo de Pernambuco. Em Ma-
racanaú, foram atendidas, men-
salmente, cerca de 200 famílias, 
com doações de alimentos, mate-
riais de  higiene e limpeza, tendo 
como principais parceiros: M. Dias 
Branco, Granja Regina, Nossa Fru-
ta, Cartório Albuquerque e Merca-
dinho São Luiz.

entre outras. O C Amor não se restringiu apenas a 
atender as necessidades básicas do seu público e 
promoveu o curso de alfabetização para 14 jovens 
e adultos. Ao final do curso, todos os participantes 
receberam certificado de conclusão.

Foto: Ana Eliza

Foto: Ana Eliza

Foto: Divulgação
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A maioria dos jovens ou quem possui pouca 
ou nenhuma qualificação tem mais dificuldade 
para conseguir um emprego. Em 2018, Pernam-
buco teve a quarta maior taxa de desemprego 
do País no quarto trimestre, segundo dados do 
IBGE. Boa parte dos candidatos encontra-se 
quase ou sem nenhuma especialização na área 
que deseja atuar.

Para atender parte dessa demanda, a Fundação 
Terra promoveu, o acesso à profissionalização, 
ao trabalho e à renda, por meio de seis cursos 
profissionalizantes: soldagem industrial (39), 
panificação e confeitaria (90), mecânico de mo-
tocicletas (50), mecânico de 
motor ciclo otto (45), marce-
naria (45) e eletricista de auto-
móveis(45). A instituição certi-
ficou 314 jovens e adultos, em 
parceria com o Senai-PE, em 
Arcoverde. Em parceria com a 
M. Dias Branco, a unidade Ma-
racanaú certificou 15 mulheres 
da comunidade do Alto Alegre 
II no curso de Gastronomia.

Cursos profissionalizantes

Foto: Carla Siqueira

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Quaresma - 
Pães e Peixes
Em torno de 2.500 famílias foram be-
neficiadas com a doação de Pães e 
Peixes para celebrar a Páscoa, em Ar-
coverde e Maracanaú. Essa é uma tra-
dição, conforme fez Jesus na Semana 
Santa, que acontece na Fundação Ter-
ra desde 1984. O ato representa a co-
munhão da instituição com as comuni-
dades atendidas.

Advento - Ceia de Natal
Todo ano, o nascimento do Menino Jesus é cele-
brado com uma ceia especial para cerca de 3.600 
pessoas, em Arcoverde, no Recife e em Maraca-
naú. Um encontro fraterno e solidário que tem o 
objetivo de fortalecer os laços de afeto e da espi-
ritualidade que unem a Instituição, a comunidade 
atendida e os voluntários, que garantem a beleza 
e o espírito de união durante todo o evento.

Campanhas Anuais

Fotos: Ana Eliza
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Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Paulo Davino
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“...eu caminhava, uma vez, em 
tempo de Quaresma, pela Rua 
do Lixo e vi pessoas na cama, 

várias com paralisia, acidente 
vascular cerebral. As coisas 

avançaram no pensamento e 
surgiu, dali, um centro para 
reabilitação de pessoas com 

deficiência intelectual, motora, 
auditiva e visual....”

Pe. Airton Freire
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Em dois meses, os estudantes João Paulo 
da Silva e Kailane Barros já percebiam o 
resultado do tratamento que recebiam no 
Mens Sana. O casal chegou ao Centro de 
Reabilitação da Fundação Terra depois de 
sofrer um acidente grave na estrada que 
liga os municípios de Buíque e Arcoverde. 
“Quebrei a patela em cinco pedaços, 
rompi os vasos sanguíneos e tive um 
nervo no ligamento estourado. Já Kailane 
quebrou o pé, a patela e a tíbia. Ficamos, 
praticamente, sem andar”, lembra João 
Paulo. Assim que sofreram a colisão, as 

“A gente já percebe a melhora em 
pouco tempo de tratamento”

vítimas foram levadas ao hospital, em 
Caruaru. Passados dois meses após o 
acidente, foram encaminhados ao Mens 
Sana para fazer o tratamento de reabilitação. 
Em poucas sessões, João Paulo diz que já 
dobrava o joelho. Kailane, no mesmo dia, 
entrou de maca e saiu de cadeira de rodas. 
“Estamos nos recuperando mais rápido aqui 
no Mens Sana e não pagamos nada por isso. 
É tudo gratuito”.

João Paulo da Silva, 23 anos, estudante e Kailane 
Barros da Silva, 16 anos, estudante

Foto: Divulgação
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Saúde
De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 
cerca de 10% da população pernambucana possui algum tipo 
de deficiência (física, auditiva, visual, mental ou intelectual). O 
atendimento é realizado através dos Centros Especializados de 
Reabilitação (CER), ambulatórios especializados em reabilitação 
que realizam diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação 
precoce e atendimento especializado em reabilitação, concessão, 
adaptação e manutenção de tecnologia assistiva. A Fundação 
Terra mantém um CER IV, o Mens Sana, com foco na garantia do 
acesso e na efetividade dos serviços oferecidos, proporcionando 
o cuidado integral a partir de equipe multiprofissional, com 
intervenção interdisciplinar às pessoas com deficiência da III 
Macrorregião de Saúde, referência para a rede de atenção para 
essa população na região. O Setor de Saúde da Fundação Terra 
se consolida com ações de saúde preventiva nas comunidades 
melhorando a qualidade de vida das famílias em situação de 
vulnerabilidade social da área urbana e rural de Arcoverde.

Foto: Divulgação
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Mens Sana
O Mens Sana é um CER IV, que trabalha com a rea-
bilitação  física, auditiva, visual e intelectual, aten-
dendo a população da III Macrorregional de Saú-
de de Pernambuco, constituída por 35 municípios, 
que compõem três Gerências Regionais de Saúde 
(GERES) - de Arcoverde, Afogados da Ingazeira e 
Serra Talhada, cuja população total é de 830.227 
habitantes, segundo dados da Secretaria de Saú-
de do Estado de Pernambuco. O Mens Sana é ha-
bilitado pelo Ministério da Saúde e credenciado 

ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). Também é referência 
no tratamento de pacientes 
vítimas de acidentes, que 
apresentam sequelas de 
AVCs, de processos degene-
rativos e de doenças como a 
síndrome congênita do zika 
vírus.

Oficina Ortopédica
As instalações da Oficina Ortopédica 
foram inauguradas, em setembro de 
2018, em comemoração ao aniversário 
de 34 anos da Fundação Terra. Mesmo 
não estando ainda em funcionamento, 
este é o primeiro equipamento de saú-
de especializado na confecção e manu-
tenção de órteses (aparelho destinado a 
suprir ou corrigir a alteração morfológi-
ca de um órgão) e próteses (dispositivo 
destinado a substituir um órgão) do Ser-
tão de Pernambuco.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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I Jornada de Gerontologia
Discorrer sobre a temática do envelhecimento humano, 
a seguridade social e o trabalho no século XXI foi o prin-
cipal objetivo da I Jornada de Gerontologia da Fundação 
Terra. Durante três dias, cerca de 120 participantes vi-
venciaram 11 temáticas com a apresentação de traba-
lhos científicos sobre políticas públicas, envelhecimen-
to no campo e na cidade, espiritualidade, sexualidade, 
direitos sociais, intergeracionalidade e violência a pes-
soa idosa.

Semana de Ações da Terra
Durante uma semana, duas vezes por ano, realiza-se 
um mutirão que engloba saúde, educação e cidadania. 
A ação conta com profissionais voluntários de diversas 
regiões do Brasil e de várias especialidades de saúde 
como oftalmologistas, nutricionistas, fonoaudiólogos, 
fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, cardiologistas, 
ginecologistas, entre outros. Também são realizadas 
exposições dialogadas, palestras e atividades labo-
rais. O mutirão acontece na sede da Fundação Terra e 
no Mens Sana, área urbana de Arcoverde e no Distri-
to das Umburanas, em Sertânia, divisa de Arcoverde 
e Buíque, contemplando as comunidades rurais nessa 
tríplice fronteira.

Foto: Divulgação
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70.000

1.068

159.065*

Saúde

* Médico (1908); Reabilitação visual (16.846); Reabilitação auditiva (12.322); Reabilitação física (67.825);  Reabilitação intelectual (57.311); Outros procedimentos (2853)

71.068
atendimentos

Atendimentos em 
reabilitação no Mens Sana

Atendimentos em saúde na 
Semana de ações da Terra

Procedimentos em 
reabilitação

Fotos: Divulgação
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“Há mais alegria em dar do que em 
receber”, diz a fala de Jesus. Com base 
nesse pensamento, enorme é minha 
alegria em agradecer-te, caríssimo(a), 
doador(a). Sem ti, esta Obra não teria 
sido possível até aqui.

Para ti, que ainda não fazes parte deste 
grande mutirão, vai o meu convite: 
“Vem ficar conosco”. Verás, então, 
que farás a diferença para a vida de 
muitos, para um processo de mudança 
na comunidade onde vivem os mais 
pobres dentre os pobres, razão de nosso 
trabalho em sua totalidade.

Muitíssimo obrigado.
Com atenção e zelo
Padre Airton Freire
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Maria de Lourdes mora na Rua Alfredo Padilha, 
a antiga Rua do Lixo, há mais de 40 anos. 
Ela acompanha de perto todos os passos 
da Fundação Terra. Mesmo morando na 
comunidade, ela apoia mensalmente, desde 
2015, os projetos com R$ 2,00 diretamente 
da conta de energia, por meio da Campanha 
Iluminar. “Eu sou doadora porque me sinto 
muito bem em ajudar o próximo. Ninguém é 
tão pobre que não possa ajudar, nem que seja 
com um sorriso. Se minha saúde fosse boa, eu 
seria voluntária no Domus Christi”. Atualmente, 
participa do Movimento Comunitário 
organizado pela instituição, faz crochê e 
aprendeu a vender os próprios produtos 
confeccionados. “A Fundação Terra nos dá a 
vara pra pescar. Não dá o peixe pronto. Ela nos 
dá condições pra gente aprender e vender”.

Maria de Lourdes, 56 anos, artesã

“ Ninguém é tão 
pobre que não possa 
ajudar, nem que seja 
com um sorriso”

Foto: Divulgação
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Sustentabilidade organizacional

A Fundação Terra, durante o ano de 2018, destinou esforços 
para construção de relações sociais mais justas e com 
equidade. Neste contexto, a sustentabilidade organizacional 
está a serviço das necessidades humanas, melhorando as 
condições de vida da população atendida e, consequentemente, 
tendo como resultado a diminuição da pobreza e das 
desigualdades sociais. É nesse contexto que, nos próximos 
anos, as ações da instituição serão realizadas visando 
transformações sociais em prol do cumprimento de sua missão: 
De, indistintamente, fazer o bem.

Diante do desafio de manter diariamente as atividades, a 
organização procura ajuda no maior número de apoiadores: 
Pessoa Física, Pessoa Jurídica e convênios com o poder público. 
Além de atrair novos doadores e financiadores, a organização 
atua para manutenção e fidelização dos já existentes.

Fotos: Débora Nasicmento (1,2); Ícaro Benjamin (3)
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Apoie essa causa
Alguns motivos para doar para 
a Fundação Terra:

•	 O ato de doar faz bem à alma.

•	 Você estará ajudando projetos 
educativos, sociais, culturais, 
esportivos e de saúde.

•	 A instituição possui credibilidade 
e transparência na aplicação dos 
recursos.

•	 Todas as pessoas recebem 
gratuitamente os serviços.

A Fundação Terra realiza ações voltadas para 
pessoas em situação de vulnerabilidade e risco 
social, sendo um elo entre aqueles que possuem 
uma situação social mais favorável face a 
outros mais vulneráveis. 

Como uma organização da sociedade civil sem 
fins lucrativos, atuamos com transparência 
na prestação de todas as nossas contas, 
anualmente, cumprindo com a legislação 
brasileira e priorizando o bom uso dos recursos 
públicos e privados. Além disso, recebemos 
auditoria externa de todas as nossas contas 
anualmente.

Dia de Doar
A Fundação Terra realiza anualmente o Dia de Doar, 
data comemorada mundialmente com o objetivo de 
incentivar a prática da doação. Em 2018, a equipe 
de Mobilização de Recursos realizou um mutirão do 
bem com a distribuição de flores e abraços, na Pra-
ça do Derby, Recife. Em retribuição, muitos sorrisos 
e alegria no ar.

Fotos: Débora Nasicmento (1,2); Ícaro Benjamin (3)
Foto: Carla Siqueira
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Campanha Iluminar
Você pode apoiar os projetos pela sua conta da Cel-
pe, em Pernambuco; ou da Enel, no Ceará. Faça sua 
doação mensal a partir de R$ 2,00. 

Conta Comigo
A partir de R$ 1,00 na sua conta de água por mês, 
você pode apoiar os projetos da Fundação Terra.

Apadrinhe uma Criança
Com pouco mais de R$ 2,00 por dia, você pode in-
vestir na educação de uma criança e tornar um fu-
turo mais esperançoso. 

Como apoiar
Doação Sem Dor - 
Imposto de Renda 

Pessoas Físicas e Jurídicas podem destinar parte 
do Imposto de Renda para os nossos projetos, por 
meio dos Fundos Municipais do Idoso (Arcoverde) 
e da Criança e do Adolescente (Arcoverde e Mara-
canaú). 
informações: 
doacaosemdor@fundacaoterra.org.br.

Apoio pela Lei Rouanet
Empresas declarantes por lucro real podem desti-
nar até 4% do Imposto de Renda devido para auxi-
liar os projetos culturais. Todo valor é investido na 
manutenção das aulas de música e projetos per-
cussivos, como o Maracatu Sinhá da Terra, Samba 
de Coco da Terra e Toque na Lata.

Foto: Paulo Davino
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Doação pontual
Faça uma doação pontual para os nossos projetos, 
por meio de depósito bancário.

Fundação Terra 
CNPJ: 12.658.530/0001-00
Banco do Brasil
Agência: 0068-x   |   Conta corrente: 22.607-6

Empresa Amiga
Jogue mais luz para a marca da sua empresa com 
o nosso selo Empresa Amiga. O material pode ser 
exibido em vitrines, embalagens, peças publicitá-
rias, sites e outras aplicações. 
informações:
empresaamiga@fundacaoterra.org.br. 

Doação de Pães e Peixes e Ceia 
de Natal
Colabore com a tradição da partilha de Pães e Pei-
xes, na Semana Santa, e realizar a Ceia de Natal, 
no Advento, com os que nada têm nesta noite es-
pecial.

Cofrinhos
Você pode adotar um cofrinho da Fundação Terra 
ou  instalar em um estabelecimento comercial. Es-
timule os adultos e as crianças a depositarem suas 
moedinhas e compartilhar com outras que mais ne-
cessitam.

Voluntariado
Interessados em participar como voluntário das 
obras sociais devem encaminhar o currículo para o 
seguinte e-mail: 
fundacaoterra@fundacaoterra.org.br.

entre em contato e saiba como ajudar:

Arcoverde - (87) 99991-1914
Maracanaú - (85) 98902-2972
Cariri - cariri@fundacaoterra.org.br

fundacaoterra@fundacaoterra.org.br

www.fundacaoterra.org.br

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Há quantos tornaram possível a 
efetivação deste projeto denominado 
Fundação Terra, o nosso profundo 
agradecimento. Pedimos, mui 
encarecidamente, que continue a 
participar desta obra, que ganha sentido 
à medida que inclui mais pessoas em 
sua elaboração, execução e participação 
no todo. Os pobres são a nossa maior 
riqueza e vocês, nossos colaboradores, 
o atestado tangível da credibilidade que 
temos para levar adiante esta obra que 
serve aos mais pobres entre os pobres há 
34 anos.

Com atenção e zelo, 
Deste teu servo e padre,
Padre Airton Freire
Servo Menor

Agradecimento 
aos doadores

Foto: Divulgação
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A unidade Fundação Terra Cariri, no Ceará, 
ainda não conta com a sua sede. Em uma 

área de 8.570,57m²,  o projeto contempla um 
centro de formação continuada; Capela; quadra 

coberta; mini campo; sala para atividades 
socioeducativas; e salas de música, dança, 

teatro, judô, karatê e jiu-jitsu; cozinha, cantina, 
administração e alojamentos. A nova unidade  
atenderá, inicialmente, cerca de 200 crianças 

e adolescentes que vivem em situação de 
vulnerabilidade social na comunidade do Horto. 

www.fundacaoterra.org.br

Apoie mais um sonho
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A Fundação Terra atua em três áreas estratégicas: 
Educação, Saúde e Social. Ao longo dos anos 
a instituição tem consolidado um importante 
legado na promoção de direitos humanos juntos 
aos mais pobres. Rumo aos 35 anos de atuação, 
a serem completados em 2019, a instituição 
acredita que investir em ações mais sustentáveis 
em parceria colaborativa com outras redes e 
instituições é fundamental para assegurar os 
direitos humanos, reduzir a pobreza extrema, 
combater a desigualdade e a injustiça, alcançar 
a igualdade de gênero e o empoderamento de 
mulheres, bem como enfrentar outros desafios 
de nossos tempos.  Desta forma, passa a alinhar 
suas atividades aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), uma agenda da ONU até 2030, 
cujo Brasil é signatário.



RELATÓRIO ANUAL 2018 - FUNDAÇÃO TERRA                     39

ATUAção da Fundação Terra em relação aos ODS

EDUCAÇÃO

Objetivo 4 
Educação de 
Qualidade 

Assegurar a educação inclusiva e equitativa 
de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

SAÚDE

Objetivo 3 
Saúde e 
Bem-Estar 

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-
estar para todos, em todas as idades.

SOCIAL              

Objetivo 1 
Erradicação da 
Pobreza  

Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em 
todos os lugares.          

Objetivo 2 
Fome Zero e 
Agricultura 
Sustentável 

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar 
e melhoria da nutrição e promover a agricultura 
sustentável.

Objetivo 5. 
Igualdade de 
Gênero 

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas às 
mulheres e meninas.

Objetivo 6. 
Água Potável e 
Saneamento 

Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da 
água e saneamento para todos

Objetivo 16 
Paz, Justiça 
e Instituições 
Eficazes 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso 
à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Objetivo 8. 
Trabalho Decente 
e Crescimento 
Econômico 

Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo 
e o trabalho decente para todos.

Objetivo 10. 
Redução das 
Desigualdades 

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 
eles.

Objetivo 11. 
Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis 

Tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
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@fundacaoterra

www.fundacaoterra.org.br


