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Objetivando assegurar vida digna as crianças com deficiências e seus 
familiares, a Fundação Menino Jesus de Nazaré durante ao no de 2010   
realizou significativas atividades que, não temos dúvidas, vem propiciando uma 
maior qualidade de vida à população dos municípios de Cruzeiro do Sul, 
Mâncio Lima, Guajará e Rodrigues Alves, ao todo abrangemos uma área com 
mais de 120 mil pessoas. Porém atendemos 210 crianças com diversos tipos 
de deficiência com os mais diversos trabalhos como: ortopedia, neurologia, 
pediatria, fonoaudiologia, otorrinolaringologia, odontologia e outros. Foram 
realizadas mais de 255 consultas particulares, e mais de 436 consultas 
realizadas em hospitais e postos de saúde.  
  
Além dos trabalhos desenvolvidos pela Fundação na área clinica, em parceria 
com a Pastoral da Criança realizou diversas oficinas de formação tanto para as 
mães quanto para as orientadoras, objetivando fornecer às famílias a geração 
de renda, gerando com isso autonomia e melhores condições de vida com 
inclusão sócio-econômica. As oficinas foram às seguintes: pintura em tecido, 
bordado e crochê, corte e costura, segurança alimentar, comidas típicas da 
região, orientações e prevenção sobre o processo de gestação. 
Aproximadamente 120 mães da Fundação e Orientadoras Comunitárias foram 
beneficiadas com as ações desenvolvidas nesse sentido nos municípios de 
Cruzeiro do Sul, Guajará, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. 
 

 
Metas a serem alcançadas  

 
O desenvolvimento geral do programa de RBC implantado pela Fundação 
Menino Jesus de Nazaré contribui de forma incisiva para o desenvolvimento da 
reabilitação física, auditiva, visual e mental, bem como contribuiu para o 
processo de inclusão das crianças nas escolas e na comunidade.  Da mesma 
forma, iremos dar continuidade no acompanhamento das famílias na 
comunidade, na escola, nos hospitais e nos postos de saúde. Iremos continuar 
com as formações para as mães como para as orientadoras comunitárias. 
Neste ano de 2011 temos a meta de que mais de 250 pessoas participem de 
capacitações realizadas pela Fundação Menino Jesus de Nazaré em parcerias 
com a Pastoral da Criança, Missão família e com órgãos públicos e privados. 
Já iniciamos no município de Guajará um curso de biscuit da qual estão 
participando 20 mães, bem como estamos avaliando todas as crianças com 
deficiência juntamente com a fisioterapeuta. Temos também a meta de triarmos 
todas às crianças com deficiência física de zero a dezoito anos dos municípios 
de Cruzeiro do Sul, Guajará, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.  

 
Continuaremos a busca incansável por parcerias junto aos órgãos 
governamentais e não governamentais no intuito de ampliar o leque de bem 
feitores. 
 



Chegamos em um momento de estabilidade no tocante a ingresso de crianças, 
sendo que o nosso grande desafio estar no cuidar e cuidar bem da clientela 
que temos, acompanhamento das orientadoras, dos coordenadores e demais 
tarefas do cotidiano que são desde conversar com as famílias a conduzir aos 
profissionais de saúde, entre outras. 
 
Neste ano tivemos a felicidade de um dos nossos coordenadores o Sr. Valderi 
ter sido contemplado para a realização do mestrado em Manaus capital do 
Amazonas, na verdade passaremos este ano sem o mesmo, mas ganharemos 
pois no ano seguinte com certeza teremos um membro com mais 
conhecimento e capacidade de realização das tarefas do cotidiano. 
 
Como a vida não e só trabalho, atividades de lazer também serão realizadas, 
onde temos como objetivo a integração, o bom relacionamento , a troca de 
experiência e fundamentalmente a harmonia e unidade do grupo de trabalho 
formado por nossos coordenadores e orientadoras. 
 
Portanto, temo a expectativa positiva de termos um ano de 20ll, muito positivo 
com grandes dificuldades, porem seguido grandes realizações. 
 
Neste ano tivemos a felicidade real de termos uma fisioterapeuta da região 
residente e domiciliada no município de Guajará pertencente ao Estado do 
Amazonas, formada em Manaus, que nos possibilitará condições de um 
trabalho mais eficaz e seguro nas comunidades em que atuamos. 
Realizaremos em Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Guajará 
cursos e palestras incluindo as famílias na comunidade, buscando a integração 
do trabalho da Fundação com a comunidade local, como também a 
possibilidade dos membros das famílias terem uma fonte de renda e um 
aprendizado a mais, e principalmente a inclusão e interação social. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confraternização do Natal das 
crianças com deficiência 

Reunião com as famílias e crianças da Fundação  
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