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PROTAGONIZANDO
UMA GRANDE
MUDANÇA
Projeto apoiado pelo Criança
Esperança garante a inclusão digital a
jovens de comunidades carentes das
cidades de São Bernardo do Campo e
Diadema/SP
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“O

s nossos colaboradores,
sejam remunerados, se
jam voluntários, procu
ram dar o melhor de si
para a realização de todo o trabalho da
Instituição Assistencial Meimei [IAM].
Imagine a alegria deles quando viram
pela telinha da Globo que a nossa Insti
tuição havia sido escolhida para receber
o apoio do Criança Esperança”. O relato,
carregado de alegria, é da presidente da
IAM, Miltes de Carvalho Bonna.
A Instituição, que começou a ser apre
sentada na última edição da Linha
Direta, atua na assistência social a
crianças, adolescentes, jovens e famí
lias carentes, visando ao fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários
nas cidades de São Bernardo do Campo
e Diadema, localizadas na Região
Metropolitana de São Paulo/SP. Na
IAM, são oferecidos cursos profissio
nalizantes, oficinas de artes plásticas,

cênicas e música, aulas de esportes e
reforço escolar de modo lúdico no con
traturno. Todas as atividades têm como
objetivo principal o empoderamento
do ser e sua formação integral. Assim,
a Instituição se dedica para melhorar a
qualidade de vida de seus acolhidos por
meio de educação de qualidade desde
a creche, Educação Infantil e Ensino
Fundamental.
Foi por todo o empenho e seriedade
que a IAM recebeu um auxílio especial
para continuar realizando seu trabalho.
Em 2015, através do projeto Meu amigo
computador, ela foi uma das escolhi
das para receber o apoio do Programa
Criança Esperança, uma parceria da
Rede Globo com a UNESCO. O projeto
consiste em uma ação de inclusão digi
tal, em que adolescentes participam de
oficinas de informática e podem se pre
parar melhor para o ingresso no mer
cado de trabalho.
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Hoje, os adolescentes e as famílias acolhi
das pela IAM podem ter acesso às aulas de
informática. E, apesar da crise pela qual
passa o País, os profissionais da Instituição
não perdem as esperanças e se mantêm oti
mistas na execução de suas atividades. “Este
ano, da palavra CRISE nós estamos tirando
o S e formando o termo CRIE. Estamos rein
ventando, buscando meios e mãos para
continuarmos os nossos projetos”, garante a
presidente.
Ela afirma que, nesse contexto, o apoio da
comunidade tem sido muito importante
para a sustentabilidade das iniciativas. “Com
o suporte de todos que nos conhecem, que
colaboram e veem a seriedade dos nossos
projetos, encontramos a força de que preci
samos para seguir em frente. Em nossas ati
vidades, temos médicos, advogados, enge

O apoio do Programa
Criança Esperança
viabilizou a implantação
do projeto Meu amigo
computador, uma ação
de inclusão digital
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“Foi um grande desafio, mas conseguimos
desenvolver o projeto Meu amigo computador. Reservamos duas de nossas salas e, com
o auxílio do Criança Esperança, adquirimos
os equipamentos”, conta Miltes, ainda desta
cando a ajuda que a IAM teve da UNESCO,
por meio de acompanhamento técnico, para
a concretização da oficina. “Recebemos a
visita da UNESCO, que conheceu de perto a
estrutura da Instituição e o nosso trabalho.
Nessa oportunidade, apresentamos as salas
que reservamos para o Meu amigo computador. A UNESCO nos incentivou muito a
alcançar o nosso objetivo. Assim, montamos
o nosso laboratório”, comemora Miltes.

Divulgação

Anteriormente à parceria, a IAM já ofertava
o curso básico de informática às suas crian
ças. Contudo, para os adolescentes, era pre
ciso oferecer cursos mais avançados, que
lhes permitissem se preparar melhor para o
ingresso no mercado de trabalho. “Essa ofi
cina exige uma manutenção muito grande.
Para ofertá-la, precisávamos, por exemplo,
substituir alguns equipamentos que, com o
tempo, foram ficando obsoletos”, explica a
presidente. Dessa necessidade surgiu a ini
ciativa da Instituição de se inscrever no pro
cesso seletivo público para receber o apoio
do Criança Esperança.
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Alunos da IAM no
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nheiros, especialistas, donas de casa que
vêm até a IAM para servir ao próximo
em nome do amor”, diz. E conclui: “O
que nos deixa muito felizes é ver as nos
sas crianças e jovens se tornando prota
gonistas da grande mudança de que o
mundo precisa”.
Na última parte da reportagem sobre a
Instituição Assistencial Meimei, a ser
publicada na próxima edição da Linha
Direta, você irá conhecer a história de
Luiz Francisco da Silva, uma das crian
ças acolhidas pela IAM. Hoje, Luiz é
especialista em Educação Física Escolar
e está retribuindo, por meio de seu tra
balho como professor, o carinho e a for
mação que recebeu na Instituição. Até a
próxima! 

