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Mensagem do 
Pe. airton Freire

Caríssimos,

Toda grande árvore já foi semente um dia. A Fundação 
Terra, a pequena semente, foi lançada no terreno fértil 
da Rua do Lixo. Cresceu, criou ramos, galhos, flores, 
frutos e, após 33 anos de existência, essa grande árvore 
precisa ser regada. Tu és o regador, tu és o grande 
jardineiro da Fundação Terra. Afim de que suas raízes se 
aprofundem, e os seus galhos se mantenham sempre 
viçosos, é necessário dar sombra e fruto aos mais 
pobres entre os pobres. 

Todas as ações contempladas pela Fundação Terra 
possuem um só objetivo: servir aos pobres. E nisso eu 
conto contigo. Permanece conosco, fica ao nosso lado, 
olhando para o que fazemos e para onde queremos 
chegar. Tu poderás dizer, afinal de contas, em que 
poderás nos ajudar. 

Posso contar contigo? 

Estamos juntos até a vitória final e juntos 
permaneceremos.

Deste teu servo e padre,
com todas as minhas preces e atenção, 

Padre Airton Freire
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“assim na terra como no Céu, 
no Sertão como no Mar”

Entendo que o Padre Airton pensou e foi construindo, desde a sua 
ordenação sacerdotal, um projeto de ação pastoral onde o povo 
de Deus atuando nas estruturas do mundo reconhecesse nas 
suas ações a prática do Evangelho.

Sob o lema “Quando o Evangelho é Pratica”, atualmente, “Na 
Terra para Servir”, concebeu o que viria ser a Fundação Terra, 
onde o conjunto dos ensinamentos de Cristo ressoou no meio 
dos pobres em práticas concretas do quotidiano. “E o Verbo se 
fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória,... (João 1:14).

A Fundação Terra nasceu para servir aos pobres, indistintamente. 
São quase quatro décadas nessa travessia de aprendizado, 
amadurecimento e buscas por participação e comunhão na 
dimensão social da fé para melhor servir ao próximo.

Na sua interpretação da Doutrina Social da Igreja 
Católica, o Padre Airton Freire se inspirou para 
desenvolver nele e nas pessoas que lhe escutam 
e a quem ele escuta uma espiritualidade de Servir. 
Daí nasceu, foi regada e floresceu no Sertão árido, 
primeiramente, mas agora, também, na orilha do 
Atlântico, esta Obra conhecida e reconhecida como 
Fundação Terra.

Neste prospecto temos uma “amostra” dos projetos 
e programas desenvolvidos pela Fundação Terra, 
para que as pessoas que nos apoiam e o povo em 
geral tenham uma visão da dimensão e alcance do 
conjunto dessa Obra e se sintam cada vez mais 
motivados a participar, de cada um(a) segundo as suas 
possibilidades, desse mutirão denominado pelo Padre 
Airton Freire como Obras da Terra.

Wellington Santana
Superintendente da Fundação Terra
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MÍSTICA: 
Servir a Cristo, pobre, servo e humilde

A Fundação Terra é uma orga-
nização da sociedade civil, sem fins lucrativos, 
atua em Pernambuco e no Ceará. A instituição 
desenvolve fortemente atividades em três prin-
cipais pilares: Educação, Saúde e Social. Pas-
sou de uma pequena sala de aula, em 1984, para 
duas escolas e três creches nos dias atuais. Essa é apenas uma das 
inúmeras conquistas que marcam a trajetória da instituição, criada 
pelo Padre Airton Freire. Inaugurada numa área chamada popular-
mente de Rua do Lixo, em Arcoverde – município a 250 quilômetros do 
Recife –, a história da organização transformou a geografia do lugar, 
promove sua população ao acesso de direitos e ainda oferece digni-
dade às famílias que viviam da coleta de lixo.

ValoreS

Quem somos

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.

LEMA:
Na Terra estamos para servir

MiSSÃo 

Transparência 
Colegialidade
Eficiência

PrinCÍPioS
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Onde atuamos

PERNAMBUCO

CEARÁ

Matriz Arcoverde-PE 
Rua Alfredo de Souza Padilha, s/n,
São Cristovão
CEP: 56.512-460
Fones: (87) 3821.1542
fundacaoterra@fundacaoterra.org.br

www.fundacoterra.org.br

Unidades do Recife-PE
Comunicação e Mobilização
Rua João de Deus, 213, Torre
CEP: 50.710-400
Fones: (81) 3227.5731
comunicacao@fundacaoterra.org.br

C Amor 
Rua Velha, 413, Boa Vista
CEP: 50.030-230
Fones: (81) 3423.9618
camor@fundacaoterra.org.br

Unidades do Ceará
Maracanaú
Rua Seis, 2055, Alto Alegre II
CEP: 61.932-000
Fones: (85) 3296.3600 
maracanau@fundacaoterra.org.br

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

Maracanaú
Cariri

Arcoverde
Recife
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1984 1991 1995 2005 2007

Linha do tempo

Surgiu como uma pequena escola, 
chamada Ping-Pong, que atendida 
inicialmente cerca de 30 crianças, em 
Arcoverde-PE. Também foram instaladas 
uma horta comunitária e uma criação de 
cabras para dar leite aos alunos da creche. 
Além disso, foi construído um galpão para 
os trabalhadores que quebravam pedras 
para fazer brita, e antes faziam o pesado 
serviço sob o Sol.

Inauguração da ILPI Domus 
Christi, em Arcoverde.

Inauguração da unidade da Fundação 
Terra, em Maracanaú-CE.

Inauguração da Pax Christi Schola, 
na zona urbana de Arcoverde.

Inauguração da unidade da Pax 
Christi Schola na zona rural de 
Arcoverde, Buíque e Sertânia.
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2011 2013 2015 2016 2017

Inauguração da creche Pleno Viver, 
em Maracanaú.

Inauguração do Centro Esportivo e 
Cultural Renatus, em Maracanaú.

Inauguração do C Amor, 
no Recife.

Inauguração do Mens Sana, 
em Arcoverde.

Inauguração da ILPI Casa 
Sant’Anna, em Sertânia-PE.
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Educação

Proporcionar condições adequadas 
para promover o bem estar da 
criança, seu desenvolvimento físico, 
emocional, intelectual, espiritual 
e social, além da Psicomotricidade 
Relacional, ampliando suas 
experiências e estímulos através do 
processo de aprendizagem do ser 
humano, da natureza e da sociedade.

968 crianças atendidas diariamente 
nas escolas e creches

239 nas creches

729 na educação infantil e 
no ensino fundamental Todos os professores são graduados e 

80% com especialização.
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educação infantil

96 Creche Pax Christi Urbana 
(4 meses de idade a 3 anos)

18 Creche Pax Christi Rural 
(4 meses de idade a 3 anos)

125 Creche Pleno Viver 
(6 meses de idade a 3 anos)

As três unidades das creches 
proporcionam às 239 crianças um 
processo de educação por meio 
de aprendizagens significativas, 
como atividades lúdicas, estímulos 
sensoriais, cognitivos e psicomotores.

As crianças recebem diariamente, 
em horário integral, cinco refeições, 
cuidados com a higiene pessoal, lazer, 
descanso e atividades físicas.
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A unidade da zona rural é responsável 
por atender crianças com a finalidade de 

torná-las conscientes de suas capacidades 
e hábeis para lutar por melhorias na 

comunidade onde estão inseridas.

ensino fundamental 
Meninos e meninas recebem todo apoio  
emocional, intelectual, espiritual e social, tendo 
como diferencial a Psicomotricidade Relacional 
na Pax Christi Schola, na zona urbana de 
Arcoverde.

192 Escola Pax Christi Schola 
Rural (4 a 11 anos de idade)

537 Escola Pax Christi Schola 
Urbana (4 a 11 anos de idade)   
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Maracanaú-CE

Arcoverde-PE

educação Complementar

42 em aulas de violão 

57 no judô e jiu-jitsu

188 na inclusão digital

104 em aulas de música

100 no judô e jiu-jitsu

Fazer com que as crianças e adolescentes 
se envolvam em atividades artísticas, 
sociais e esportivas para fomentar uma 
nova perspectiva de vida na comunidade 
onde estão inseridas,  participando 
diariamente de aulas de música, inclusão 
digital e artes marciais.

491 crianças e adolescentes

Biblioteca
A biblioteca Notre Dame realiza, ao longo do ano, 

além de sessões de leitura de histórias infantis, 
oficinas de teatro de mamulengos, passeios, recitais 

de poesia, atividades recreativas e exposições. 
Também disponibiliza sala de leitura, área para 

exibição de filmes e realização de debates.

11.451 Livros 

1.352 Pessoas cadastradas

3.365 Empréstimos
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Saúde
Promover e assistir a saúde, através de 
ação continuada, às pessoas em situação 
de vulnerabilidade social e de risco, 
prioritariamente pessoas com deficiência, 
favorecendo sua integração à vida familiar 
e comunitária.
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Mens Sana
O Centro Especializado em Reabilitação 
Mens Sana, além de tratar pacientes 
com dificuldades físicas, auditivas, 
visuais e intelectuais, concede próteses 
auditivas e atende bebês nascidos com 
microcefalia decorrente da síndrome 
congênita pelo zika vírus.

É formado por equipe de profissionais 
de saúde de várias categorias como 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais, psicólogos, 

73.618 atendimentos

2.650 Outros atendimentos

5.227 Atendimentos médicos

5.227 Reabilitação Visual

5.521 Reabilitação Auditiva

18.626 Reabilitação Intelectual

36.367 Reabilitação Física

14.679 Pacientes

178.585 Procedimentos 

enfermeiros, assistente social, 
nutricionista e médicos especialistas.

O Mens Sana é credenciado ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), mantém parceria 
com a Secretaria Estadual de Saúde de 
Pernambuco, e atende a pacientes de 35 
municípios do Sertão pernambucano.
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Maracanaú-CE

Arcoverde-PE

Mutirões de saúde

1.550 atendimentos 
clínicos

779 consultas médicas

521 atendimentos 
especializados

250 consultas 
odontológicas

Voluntários e universitários de várias 
especialidades médicas se reúnem para 
realizar a Semana de Ações da Terra.
 

O mutirão, que acontece duas vezes por 
ano, conta com atendimentos médicos, 
odontológicos, além de palestras. Os 
serviços acontecem na sede da Fundação 
Terra, no Centro de Reabilitação Mens 
Sana, e no posto de saúde do Distrito de 
Umburanas, zona rural de Arcoverde (PE).

Outro mutirão de saúde coletiva é 
promovido, anualmente, por estudantes 
do curso de medicina da Universidade 
de Fortaleza (Unifor), oferecendo 
atendimentos em diversas áreas médicas. 
O encontro acontece na unidade em 
Maracanaú (CE). 



   17

O Padre Airton Freire ministrou uma 
série de palestras, em 2017, sobre as 

Quatro Virtudes Cardeais. O encontro de 
sabedoria e fé foi realizado em várias 

cidades brasileiras, como Arcoverde, 
Pesqueira, Caruaru e Recife (PE), além de 

Fortaleza, Cariri (CE) e Brasília (DF).

Palestras
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800 na zona urbana de 
Arcoverde (PE) 

350 na zona rural de 
Arcoverde (PE)

Social
Promover a proteção social de crianças, 
adolescentes, jovens, idosos e famílias em situação 
de vulnerabilidade social, de riscos e violações de 
direitos, por meio de fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários.

1.800 famílias atendidas

650 em Maracanaú (CE)
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Movimento comunitário

É uma iniciativa que trabalha o desenvolvimento 
social, afetivo, econômico e cultural da 
comunidade, com o objetivo de criar um espaço 
onde as pessoas possam ter a oportunidade de 
acesso aos direitos, à cidadania e à possibilidade 
de geração de renda.  

As ações são realizadas através da alfabetização 
de jovens e adultos, grupo de mulheres artesãs, 
grupo de gestantes e nutrizes, feirinha típica, 
representantes de rua e catadores de materiais 
recicláveis.

157 moradores envolvidos 
nas ações

15 integrantes do 
Grupo de Mulheres10 integrantes do Grupo 

da Feirinha Típica

48 catadores de materiais 
recicláveis

15 alunos na Alfabetização 
de Jovens e Adultos

9 integrantes do Grupo de 
Artesanato Mãos de Fada

30 representantes 
de rua

30 integrantes do Grupo de 
Gestantes e Nutrizes

Maracanaú-CE

Arcoverde-PE



20

222 integrantes dos 
projetos culturais

arte da terra

Através da arte e da cultura, crianças, 
adolescentes e jovens trabalham a 
autoafirmação individual e coletiva, 
como um direito, uma forma de 
expressão e comunicação.

As ações estimulam a percepção 
de mundo e de ser crítico, 

promovendo a convivência, valores 
solidários, respeito às diferenças 

étnico raciais, religiosas, gênero e 
diversidade cultura.

35 do Toque na Lata

55 do Maracatu Sinhá

35 do Samba de Coco

50 crianças e adultos 
no Coral da Terra

Maracanaú-CE
Arcoverde-PE

24 do Grupo de Teatro

23 do Grupo de Dança
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Casas da esperança

51 crianças e adolsecentes 
acolhidos em três casas

São três casas de apoio para crianças e 
adolescentes que, excepcionalmente 
e temporariamente, em razão de sua 
situação de vulnerabilidade social, 
ficando de segunda a sexta-feira e 
retornam ao convívio familiar nos fins de 
semana, feriados e férias escolares.

A abordagem é centrada no enfoque 
integral de direitos. Crianças e 
adolescentes frequentam o ensino 
regular, participam de atividades 
esportivas, culturais e pedagógicas 
no contraturno escolar. 

Eles são divididos de acordo com o 
gênero e a faixa etária. Na casa
Maria de Nazaré ficam as meninas 
de 12 a 17 anos; na Mater Dei, 
meninos de 4 a 11 anos; e na São 
Domingos Sávio, meninos de 12 a 
17 anos. 

17 crianças e jovens na 
Maria de Nazaré

18 crianças e jovens 
na Mater Dei

16 crianças na São 
Domingos Sávio
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25 Idosos na Domus Christi 

8 Idosos na Casa Sant’Anna 

atendimento à 
pessoa idosa
O atendimento aos idosos é realizado 
através de duas instituições de longa 
permanência para idosos (ILPI), a Domus 
Christi, em Arcoverde (PE), e a Casa 
Sant’Anna, em Sertânia (PE). 

As residências recebem idosos que 
estão em situação de vulnerabilidade 
social, em decorrência de abandono, 
maus tratos físicos e  psíquicos, privação 
de acesso a bens e serviços frente às 
suas necessidades básicas e violência. 

Nestes espaços, os idosos 
recebem cuidados e afeto, tendo 
atendimento médico, alimentação, 
higienização, fisioterapia, medicação, 
acompanhamento 24 horas, convívio 
social, além de participar de atividades 
recreativas, eventos comemorativos e 
passeios.

Todos recebem um atendimento 
humanizado, propiciando um 
envelhecimento saudável e em 
condições dignas.
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 Cursos profissionalizantes

243 Certificações profissionais

56 Soldagem

33 Mecânico de Refrigeração e 
Climatização Residencial

29 Introdução à Robótica Lego

28 Mecânico em Motocicleta

28 Operador de Máquinas de 
Marcenaria

26 Carpinteiro de Obras

22 Pedreiro de Alvenaria Estrutural

21 Auxiliar de Padaria e Confeitaria

Os cursos profissionalizantes oferecidos 
pela Fundação Terra são realizados em 
parceria com o Serviço Nacional da 
Indústria (Senai), destinados para jovens 
e adultos. 

Os cursos proporcionam uma 
qualificação técnica de excelência 
certificada pelo Sistema S, conferindo 

uma importante vantagem na busca 
do primeiro emprego ou de uma 
reinserção ao mercado de trabalho.

As aulas teóricas e práticas são 
oferecidas de segunda a sexta-feira, 
nos turnos da manhã, tarde e noite, 
na matriz da Fundação Terra, em 
Arcoverde (PE).
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C amor

Casa da Fraternidade

Uma residência para estudantes do sexo 
masculino, a partir dos 18 anos, oriundos 
de Arcoverde e Sertânia (PE). 

São jovens que não têm condições 
financeiras de residirem, no Recife, para 
realizar seus estudos. 

A Fundação Terra oferece moradia e as 
refeições totalmente gratuitas. 

Com essa iniciativa, é possível garantir 
a esses jovens a formação educacional 
e profissional, além de proporcionar o 
estímulo à solidariedade e a autonomia.

O Centro de Apoio aos Moradores de 
Rua (C Amor) tem como finalidade levar 
cuidados, afeto e esperança a pessoas 
que têm as ruas do Centro de Recife como  
território de moradia e/ou sobrevivência 
cotidiana.

Trata-se de uma população que vive 
na extrema pobreza e privações e 
que precisam ser assistidas em suas 
necessidades mais básicas. 

São atendidas 150 pessoas por dia, 
de segunda a sexta-feira, recebendo 
refeições, roupas, calçados, kit de higiene 
e limpeza, evangelização, alfabetização 
de jovens e adultos e banho.

8 jovens cursando o ensino superior

36.000 refeições em média

14 concluintes do Programa de 
Alfabetização de Jovens e Adultos

15 voluntários
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Campanhas de arrecadação e doação

Diante da realidade socioeconômica 
das famílias atendidas, a Fundação Terra 
atua em parcerias e com campanhas para 
a arrecadação de diversos itens, como 
alimentos, roupas, móveis, entre outros. 
As doações são entregues às famílias 
para suprir, de forma emergencial, uma 
necessidade. 

Mantém parcerias permanentes com o 
Governo do Estado de Pernambuco, no 
Programa “Leite de Todos”, beneficiando 
crianças. Também tem parceria com a 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), no Programa de Aquisição de 
Alimentos - Modalidade Compra com 
Doação Simultânea (PAA/CDS), com 
doações de frutas e verduras.

Com essas iniciativas, incentivamos a 
responsabilidade social, disseminamos o 
princípio da solidariedade e contribuímos 
para uma sociedade mais justa e fraterna.

Arcoverde-PE

1.480 crianças beneficiadas com o 
Programa do Leite

8.784 pessoas beneficiadas com 
doações diversas

9.862 atendidas pela parceria com a 
Conab (frutas e verduras)

Pães e Peixes - Páscoa

4,5
25 

toneladas de peixe

mil pães distribuídos

Natal

2.500 participantes da Ceia

Maracanaú-CE

2.039 beneficiados com doações diversas

Pães e Peixes - Páscoa

600 famílias atendidas

Natal

500
600

participantes da Ceia

 cestas básicas distribuídas
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Como Ajudar?

apadrinhe uma criança
Você pode investir na educação ou apoiar 
mensalmente os projetos para as nossas 
crianças.

Doação Sem Dor
Destine parte do seu Imposto de Renda 
para o Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente de Arcoverde sem pagar nada a 
mais. Válido para Pessoas Físicas e Jurídicas.

empresa amiga
Se você deseja jogar mais luz para sua 
empresa, associe sua marca à Fundação Terra 
e seja nosso parceiro.

Doação pontual
Você também pode fazer uma doação pontual 
para um dos nossos projetos, através do 
cartão de crédito, débito automático, boleto 
ou via depósito bancário.
Fundação Terra - CNPJ 12.658.530/0001-00
Banco do Brasil  
Ag. 0068-x   |   Conta 22.607-6

Campanha iluminar
Você pode contribuir pela sua conta da Celpe, 
em Pernambuco; ou da Enel, no Ceará, com 
doação mensal a partir de R$ 2.

Mobilizamos pessoas, empresas e governos em volta da nossa 
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.
Mais informações: (87) 3821-1542
fundacaoterra.org.br/como-doar

apoio à lei rouanet
Empresas declarantes por lucro real podem 
destinar até 4% do Imposto de Renda devido 
para auxiliar em projetos culturais. Todo 
valor arrecadado é aplicado na manutenção 
das aulas de música, além de projetos 
percussivos, como o Maracatu Sinhá.

apoio via Fundo do idoso
Se a sua empresa for declarante por Lucro 
Real, sua empresa pode apoiar os nossos 
idosos sem pagar nada a mais.

Doação de Pães e Peixes
Eventos tradicionais viabilizados por amigos 
e parceiros da Fundação Terra, em Arcoverde 
(PE) e Maracanaú (CE).

Voluntariado
Interessados em participar como voluntário 
das obras sociais da Fundação Terra devem 
encaminhar o currículo em atenção ao Setor 
de Gestão de Pessoas para o seguinte e-mail: 
selecao@fundacaoterra.org.br.
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Obrigado 
a você que nos apoiou em 2017. 

Continuaremos juntos pelos 
próximos anos.
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@fundacaoterra

www.fundacaoterra.org.br


