Relatório de Acompanhamento Trimestral
Referente ao período de: Abril,Maio,Junho
Nome da Organização: NASA – Núcleo de Ação Solidária à AIDS
Nome do Projeto: RESGATE DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS VIOLADAS PELA
EXPLORAÇÃO SEXUAL (Eles e Elas).
Data de início da parceria:
Data de preenchimento do relatório anterior: 15/03/2011

1) O recurso captado e liberado no período foi utilizado conforme o planejamento
inicial? Se sim, detalhe. Se não, justifique. (Responda apenas se tiver recebido
recurso no período)
_
SIM
2) Caso sua organização não tenha recebido recurso nesse período, por favor,
informe se houve consequências para o andamento do projeto.
Não recebemos porém não houve conseqüência para trabalharmos. Desenvolvemos o
trabalho pois executamos arrastões e levantamento sobre a faixa etária de crianças e
adolescente na região aonde elas se reúnem acompanhadas e sozinhas em praças, lan
houses e lanchonetes.
3) Quais atividades foram realizadas no projeto no último trimestre?
Palestras em Colégios:
Ulisses Guimarães - 12/05/2011 - Presença 14 pessoas;
Centro de acolhimentos com Pais e Mães de adolescentes - CENSE 14 - 16/02/ 2011Presença 39 pessoas; 19 à 20/04/2011 presença de 46 Pessoas.
Hotel Mabu Thermas - 27/04/2011 - Presença 47 Pessoas;
22 Pessoas centro comunitários, Postos de Gasolina com caminhoneiros;
e agendada com a GM (Guarda Municipal) e Policia Militar a confirmar, estamos
aguardando o agendamento para realizarmos.
4) Quais os resultados alcançados nesse período?
Conscientização da gravidade penal sobre o abuso sexual de adolescentes e crianças, a
colaboração dos caminhoneiros com a distribuição do GIBI Léo e Tina com a temática
“NÃO A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ESTRADAS” com o
titulo NÃO A CARONA E HOSPEDAGEM ABUSIVAS.
5) Alguma alteração no planejamento inicial foi feita? Se sim, por favor, detalhes.
Não por estarmos em ação de forma bem tranqüila na sondagem e articulação de forma
de obtermos informações de maneira que possamos fazer a denuncia aos órgãos de
proteção a criança e adolescente sem que se levante suspeitas.
6) Nesse período a organização divulgou a parceria de alguma forma e/ou buscou
captar recursos por meio da BVS&A? Se sim, detalhe.

Sim, estamos em processo de evento para captarmos parceria de empresários e
sociedade civil com recursos para continuidade do projeto logo estaremos encaminhando
um relatório mais especifico sobre as parcerias oficializadas ajuda em recurso ao projeto.
7) Se houver alguma informação relevante sobre a organização a ser registrada e/ou
algum comentário, por favor, faça no espaço abaixo.
Estamos agendando com ajuda de amigos e colaboradores um evento com desfile de
moda, dança para conscientização da sociedade na importância de nosso projeto e
trabalho na cidade.
8) Por favor, preencha a tabela abaixo:
Valor Total do
Projeto

Recurso liberado pela
BVS&A para a
Organização

Recurso em posse da
BVS&A a ser liberado

R$ 100.000,00

R$ 68.983,00

R$ 31.017,00

Foz do Iguaçu 23 de agosto de 2011

Marcos Antonio Costa Pinheiro
Diretor Presidente

Recurso a ser
captado

