AÇÕES DE CIDADANIA

Rosemara Carvalho Bonna Toneto

Miltes Bonna, presidente da IAM,
acompanhada de alguns assistidos

A TRANSFORMAÇÃO
VEM PELO AMOR

A

o longo de sua trajetória frente à presidência da Instituição Assistencial Meimei
(IAM), Miltes de Carvalho Bonna acompanhou a história de muitas crianças e adolescentes de comunidades carentes das cidades de
Diadema e São Bernardo do Campo, ambas localizadas na Região Metropolitana de São Paulo/SP.

Equipe
Linha Direta

REVISTA LINHA DIRETA

Em São Bernardo do
Campo/SP, Instituição
apoiada pelo Criança
Esperança atua na
assistência social,
oferecendo atividades
que visam ao
empoderamento de
crianças e suas famílias

Grande parte dessas histórias é de meninos e meninas oriundos de áreas de extrema pobreza, em que
a violência e o tráfico são realidades cotidianas, e a
vulnerabilidade social e econômica se faz presente
a todo o momento. Na IAM, esses jovens recebem assistência social e começam a participar de
atividades que visam à melhoria da qualidade de
vida e à formação integral do ser. As crianças, que,
muitas vezes, chegam marcadas pelo sofrimento,
passam, então, a entender que, com perseverança,
amor e disciplina, é possível seguir o caminho do
bem e realizar grandes conquistas.
Foi assim que Miltes presenciou de perto histórias
de jovens que se agarraram à oportunidade que
havia sido dada a eles, perseverando em meio às
dificuldades, para galgar um futuro melhor. Trata-se de jovens que concluíram o Ensino Básico,
foram aprovados em universidades, traçaram seus
planos profissionais e estão seguindo seus caminhos baseados nas lições de paz e amor aprendidas
na Instituição.

Analine Cruz

A IAM tem o auxílio de
colaboradores voluntários e
remunerados no desenvolvimento
das atividades

Para empoderar as famílias, a IAM
também oferece cursos profissionalizantes aos adultos responsáveis pelas
crianças, fato que aumenta as possibilidades de ingresso no mercado de
trabalho ou de melhoria da carreira
profissional. Além disso, a Instituição
desenvolve o Programa Um Convite à
Vida – Fé na Prevenção, por meio de
encontros pontuais com oficinas psicopedagógicas especializadas para
cada faixa etária e para pais dependentes ou não de álcool e/ou outras
drogas. Nessa iniciativa, aqueles que
possuem algum vício recebem a assistência necessária para abandoná-lo.

MUDANÇA DE ATITUDE
Miltes se recorda de uma das crianças atendidas, que,
depois de se formar, já na fase adulta, retornou à IAM e
se ofereceu para auxiliar nas atividades como professor. “Ele me disse que gostaria de retribuir o carinho
que tinha recebido na Instituição. Felizmente, temos
mais casos de sucesso do que de finais tristes em
nossa Organização”, diz a presidente, com emoção.

ATIVIDADES

REVISTA LINHA DIRETA

Instalada em São Bernardo do Campo, a IAM atua na
assistência social à criança e sua família por meio de
atividades educativas e profissionalizantes. “Como
presidente, represento uma ciranda de amor composta
de colaboradores remunerados e colaboradores voluntários extremamente dedicados que fazem a diferença,
ajudando a construir um mundo melhor”, diz Miltes,
que ainda completa: “Grande parte das famílias atendidas em nossa Instituição são compostas por mães
que trabalham fora de casa. Também temos casos de
pais viúvos que estão cuidando de seus filhos”.
Para auxiliar essas famílias, evitando que as crianças fiquem com períodos de ociosidade e em situa
ção de vulnerabilidade, a Instituição oferece atividades no contraturno escolar, tais como oficinas
de arte e música, aulas de esportes, reforço escolar
e cursos profissionalizantes. Para alunos da Educação Infantil e do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, a IAM também possui o ensino em tempo
integral, em que, no período da manhã, as crianças
participam de atividades de educação formal e, no
segundo período, após o almoço, participam também de atividades de fortalecimento de vínculos
familiares. “As mães trazem seus filhos na parte da
manhã e os buscam no final da tarde”, explica a presidente. Todas as atividades são variadas, lúdicas e
oferecidas gratuitamente.

A Cultura de Paz, proposta pela
UNESCO e implantada na IAM, garante
que a mudança de comportamento das
crianças e dos familiares acolhidos
pela Instituição é radical. “Mães, pais,
filhos, que antes não tinham expectativas de vida, começam a sonhar
com uma vida melhor e a se dedicar
para realizar esse sonho”, afirma a
presidente.

COLABORAÇÃO DA
SOCIEDADE
Mas, para realizar todas as atividades,
a IAM precisa superar o desafio de
custear todo o atendimento oferecido.
Para isso, a Instituição conta com o
auxílio da sociedade, que vem colaborando por meio de doações, e com
parcerias importantes com empresas.
Em 2015, a Organização teve uma
ajuda a mais ao ser uma das instituições selecionadas para receber o
apoio do Programa Criança Esperança,
uma parceria da Rede Globo com a
UNESCO. O projeto apoiado chama-se
Meu amigo computador. “A UNESCO é
parte integrante deste processo educativo e do esforço de atingir os Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio (ODM)
por meio desse projeto’’, diz Miltes.
Na próxima edição da Linha Direta,
falaremos mais sobre essa iniciativa.
Não deixe de conferir! 

