
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            Nome da Organização: MAFO-  
Movimento de Ajuda Familiar de Ocara. 
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 Mensagem da Direção (G4-1)   

Para mim que sou presidente e família inscrita no MAFO é sempre um prazer falar 

desta instituição. Eu mesma posso dizer que essa entidade fez toda a diferença na 

minha vida, antes de fazer parte do corpo diretor, em que já estou no meu segundo 

mandato, comecei como animadora comunitária, eu era uma pessoa fechada, sem 

muita comunicação e pouco convívio social, mas após me inserir de fato nas 

formações mensais e demais ações promovidas pela entidade, fui me desenvolvendo 

pouco a pouco e logo em seguida fui eleita presidente. Depois me tornei educadora 

social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de crianças de 7 a 14 

e em seguida, passei na seleção do programa mais infância no município de Ocara. 

Então eu acredito que a entidade muito tem a contribuir para nossas crianças, 

adolescentes e jovens, principalmente em um município com poucas políticas 

públicas voltadas ao público infanto/juvenil e com um cenário tão assustador, pois 

apesar de ainda não temos dados concretos, é visível percebermos crianças 

envolvidas com drogas licitas e ilícitas e ressentimento alto índice de suicídio 

juvenil.  

O MAFO, em 2018 teve grandes conquistas, destacamos aqui o termo de fomento 

firmado com a prefeitura municipal de Ocara e a premiação recebida em 

equipamentos de informática pelo pró vida.  

Sabemos da nossa missão em contribuir com o desenvolvimento de nossas crianças 

e para isso, não mediremos esforços, pois acreditamos em nossa capacidade de 

concretizar sonhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Contexto Comunitário (G4-2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocara é um município localizado na mesorregião Norte do Estado do 

Ceará, macrorregião de Baturité e microrregião de Chorozinho, ficando a 

aproximadamente 100 km da capital, Fortaleza. Possui uma área de 765 

km2 de extensão e seu bioma predominante é a caatinga arbustiva densa.  O 

topônimo Ocara vem do tupi-guarani e significa palco, terreiro ou terraço de 

aldeia ou taba. A origem do município vincula-se à família de João Correia 

dos Santos, fazendeiro e comerciante no local. 

De acordo com o Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, Ocara tem população de 24.007 habitantes, sendo em 

28,45% em área urbana, e 71,55% em área rural.  

A economia do município é baseada na agricultura e pecuária, 

predominantemente, e conta com duas indústrias alimentícias. A estrutura 

econômica municipal demonstra participação expressiva do setor de 



  

 

serviços, que responde por 70,0% do PIB municipal. Cabe destacar o setor 

secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 11,2% em 2009, 

contra 8,2% em 2005. Isso demonstra congruência com o cenário estadual, 

em que a participação industrial cresceu de 8,2%, em 2005, para 21,6%, em 

2009. 

O município apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

de 0, 594, ocupando a 157a posição no ranking do estado, que conta com 184 

municípios, e a 4772a posição no ranking do Brasil. Apenas 21% dos chefes 

de domicílios em Ocara têm renda superior a um salário mínimo, indicando 

que 79% vivem em condições de pobreza. Em termos proporcionais, 33,1% da 

população está na extrema pobreza, com intensidade maior na área rural 

(38,8% da população na extrema pobreza na área rural contra 20,7% na área 

urbana). 

No âmbito da Assistência Social o município conta com três CRAS- 

Centro de Referência de Assistência Social, atuando como a principal porta 

de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dada sua 

capilaridade nos territórios, e é responsável pela organização e oferta de 

serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco 

social. O município conta ainda com um Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social - CREAS, localizado na sede. 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência 

condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, 

inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês de março de 2019, 

4.121 famílias, representando uma cobertura de 100,3 % da estimativa de 

famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor 

médio de R$ 188,16 e o valor total transferido pelo governo federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 775.408,00 no mês. 

Com relação à educação, em 2010, a taxa de analfabetismo das 

pessoas de 10 anos ou mais era de 26,9%. Na área urbana, a taxa era de 

17,4% e na zona rural era de 31,4%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a 

taxa de analfabetismo era de 5,3%.  



  

 

Ocara dispõe de 01 creche, 18 escolas de Ensino Infantil e 

Fundamental, e apenas 01 Escola de Ensino Médio, e 02 escolas 

profissionalizantes. Em 2009, foram registradas 6.970 matrículas, entre as 

quais 71% no Ensino Fundamental, 10,4% na pré-escola, e 18,6% no Ensino 

Médio. 

Dois fatores, além da distorção idade série, preocupam na área da 

Educação, sendo a repetência e evasão escolar, segundo a coordenadoria 

regional de desenvolvimento da educação – crede 8- Baturité, em 2017, 30% 

dos alunos abandonam ou evadem se da escola nas séries finais.  

No âmbito da Política de saúde constata-se que o município é bem 

assistido no que se refere aos equipamentos de saúde, existindo atualmente 

um total de: 10 postos de saúde, que atendem a diversas localidades, 01 

hospital e maternidade, 01 Centro de Atenção Psicossocial- CAPS e 01 

Núcleo de Atenção à Saúde da Família-NASF e 01 Unidade de Saúde do 

Sistema Penitenciário. 

Um fator agravante na área da saúde, dentre outros, destaca-se o 

suicídio juvenil. Em 2018, foram diagnosticados 04 casos de automutilação 

com idades entre 32 e 77 anos, 21 tentativas de diversas maneiras, 

intoxicação, enforcamento, arma de foco entre a faixa etária de 13 a 41 anos 

e 5 suicídios, destes 04 na faixa etária de 13 a 21 anos, sendo 03 do sexo 

masculino e 01 do sexo feminino e 01 de 87 anos do sexo masculino, no 

município de Ocara. No Ceará, o número de casos passou de 579, em 2011, 

para 603, em 2015, dados devastadores, porém silenciado pelos inúmeros 

estigmas que o cercam. Ocara, criou uma rede de prevenção e posvenção ao 

suicídio e a entidade MAFO está inserida nesta rede, fortalecendo não só as 

ações do setembro amarelo, mas todo o ano.  

No que concerne à cultura, os principais eventos culturais são as 

festas do padroeiro Santo António, no dia 13 de junho, as festas juninas 

(algumas quadrilhas se apresentam no município), a Festa das Almas, 

realizada no dia 1° de novembro. 

A entidade MAFO, desenvolve aulas de dança, música, nas 

modalidades de violão e teclado e tem um grupo de maracatu na 



  

 

modalidade de percussão. Apoia ainda, a quadrilha do grupo de jovens da 

localidade de Croata, a pisada nordestina.  

 

 Sobre o Relato de Sustentabilidade (G4-28, G4-30, G4-32)   

Para mostrar a nossa trajetória em 2018 de forma mais objetiva e eficiente, 

adotamos o modelo global de Relato de Sustentabilidade, desenvolvido pela 

Global Reporting Initiative (GRI), em sua versão GRI-G4 Essencial. Uma 

combinação de informações quantitativas e qualitativas, de ciclo anual, que 

explicita como geramos valor interna e externamente e como nossas 

estratégias contribuem para o desenvolvimento sustentável, influenciando 

na capacidade de a organização sobreviver no longo prazo e atender seu 

público. 

 

 

(Insira a foto de uma criança da OSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Perfil da Organização (G4-3; G4-4; G4-5; G4-6; G4-7; G4-8)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MAFO - Movimento de Ajuda Familiar de Ocara é uma Pessoa Jurídica de 

direito privado, filantrópica, de caráter de assistência social de proteção 

básica, cultural, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, tendo 

como sede e foro em Ocara. A Entidade desenvolve seus projetos sociais 

pautadas na Política Nacional de Assistência Social - PNAS, e na matriz 

programática denominada Estratégia de Desenvolvimento Social do Child 

Fund Brasil. Os projetos sociais são desenvolvidos mediante participação 

ativa das famílias, crianças, adolescentes e jovens que, identificam 

coletivamente através do Planejamento Estratégico de Área- PEA os 

principais desafios a serem enfrentados e ações de enfrentamento dos 

mesmos. O público prioritário do atendimento são crianças de 0 a 24 anos de 

idade. No ano de 2019, em parceria com o Child Fund Brasil, o MAFO, 

estará redefinindo o planejamento de projetos e tecnologias sociais a serem 

implementados, através do Desenvolvimento Comunitário Participativo- 



  

 

DCP, momento em que os stakeholderes farão parte do processo de 

construção e validação das ações.  

 

 

 

 

 

 

 

Em uma ação que se repete há 34 anos, a entidade MAFO, atua no 

município de Ocara visando empoderar crianças, adolescentes e jovens, 

cultivando valores humanos, contribuindo para o respeito as diversidades, 

no tocante a uma melhor qualidade de vida. Para isso a entidade conta com 

diversos parceiros, conforme tabela abaixo: 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

PERCEIRA 

ATRIBUIÇÕES DO PARCEIRO 

Child Fund Brasil 

 

 

 

 

Recursos financeiros  

Equipe Técnica e de apoio 

Despesas Operacionais água, luz, 

telefone, combustível, despesas 

bancárias) 

Aquisição e manutenção de 

equipamentos). 

Prefeitura Municipal de Ocara Termo de fomento valido até julho de 

2019 

Secretária do Trabalho de 

Desenv. Social do Estado- STDS 

Cessão de recursos humanos 

Secretária da cultura do Estado - 

SECULT 

Termo de colaboração – Recursos 

financeiros 

Sindicato dos Servidores Públicos 

de Ocara. 

Espaço físico. 

Secretaria de Cultura, Esportes e 

Juventude. 

Apoio logístico das atividades artísticas, 

culturais e esportivas. 

Secretaria M. da Educação Apoio pedagógico, transporte.  

Multi idiomas 

 

Bolsa de Estudo para curso de Inglês  

Pró Vida Doações de equipamentos 



  

 

 Ideologia: Missão, Visão, Valores (G4-56)   

 

Missão: 

O   Movimento de Ajuda Familiar de Ocara -  MAFO tem como missão 

proporcionar o desenvolvimento das famílias, promovendo atividades   

permanentes, que as desperte para uma tomada de consciência diante de 

seus direitos e deveres como cidadãos inseridos na sociedade.                                               

 Visão de futuro: 

 Perceber as famílias mais autônomas, críticas e conscientes de seus 

diretos e deveres, onde as crianças, adolescentes e jovens possam se 

desenvolver de maneira integral. 

Gestão (G4-9; G4-14; G4-15; G4-16)  

O MAFO, é composto por uma diretoria executiva, tendo 14 membros 

voluntários, eleitos em assembleia geral para um mandato de dois anos. 

Conta com um quadro de 3 funcionários em regime de CLT, sendo um 

gestor, um educador social e um auxiliar administrativo, conta ainda com 

duas auxiliares de serviços gerais, 06 educadores sociais na modalidade 

MEI. Atende diretamente 1.200 crianças, adolescentes e jovens, sendo 

atendidas em quatro projetos sociais que visam o fortalecimento de vínculos, 

sustentabilidade do lar, protagonismo, o pensamento crítico, promoção dos 

direitos e participação sócio-política, por meio do desenvolvimento de 

habilidades pessoais das crianças e dos adolescentes e habilidades pessoais e 

profissionais dos jovens. 

Para prevenção de desastres, a entidade possui um Plano Operacional 

de Preparação para Emergência que constitui um apoio para enfrentar os 

desafios que o município de Ocara enfrenta ou possa vir enfrentar a partir 

dos impactos dos desastres naturais. Tem como objetivo desenvolver ações 

em parcerias com a defesa civil municipal e outros órgãos, no tocante a 

prever, responder e recuperar no menor tempo possível, danos causados por 

desastres.  



  

 

 Em relação a agenda 2030, dos 17 objetivos de desenvolvimento 

sustentável- ODS, o MAFO, em parceria com o Child Fund Brasil, atua em 

11 objetivos, promovendo o desenvolvimento de capacidades, mobilização de 

recursos, igualdade de gênero, novas parcerias, atuação em rede e redução 

da pobreza e desigualdades sociais.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Governança (G4-24; G4-34)   

 

O MAFO, parceiro do Child Fund Brasil, adota seu modelo de governança, 

tendo a Transparência, equidade, ética, prestação de contas, eficiência e 

responsabilidade aos alicerces do modelo de governança, construído de 

acordo com as melhores práticas do mercado. A entidade é composta por 

uma diretoria executiva, conselho fiscal e conselho de pais, todos 

voluntários, sem remuneração que apoiam a gestão nas decisões 

estratégicas. Outra obrigação é a supervisão da aplicação da Código de 

Conduta e Ética Empresarial do Child Fund Internacional e de outras 

políticas internas de salvaguarda infantil. 



  

 

 

 Auditorias 

O MAFO anualmente passa por uma auditoria externa, sendo realizada por 

uma empresa independente, visando assegurar a transparência na gestão 

dos recursos, afastar conflitos de interesse e monitorar os investimentos 

sociais.  

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATÓRIO MG – 2019/076 

Aos Administradores do MOVIMENTO DE AJUDA FAMILIAR DE 

OCARA. Ocara – CE. 

 Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do 

MOVIMENTO DE AJUDA FAMILIAR DE OCARA (“Entidade”), que 

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as 

respectivas demonstrações do superávit/déficit, das mutações do 

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela 

data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 

notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 

acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes, a posição patrimonial e financeira do MOVIMENTO DE 

AJUDA FAMILIAR DE OCARA em 31 de dezembro de 2018, o 

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 

exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro 

(NBC ITG 2002 R1). Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida 

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 

descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 

pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 

em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes 

previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 



  

 

profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 

cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 

essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

 

 Colaboradores (G4-10)   

O MAFO conta com uma equipe de 11 colaboradores composta por uma 

gestora, uma educadora social e um auxiliar administrativo, sendo estes 

contratados no regime CLT. Conta ainda com 02 auxiliares de serviços 

gerais, cedidas pela prefeitura municipal de Ocara e com uma equipe de 06 

educadores sociais contratados na modalidade de MEI –Micro empreender 

individual. Dos 11 colaboradores 05 são do sexo masculino e 06 do sexo 

feminino.  

ORGANOGRAMA DO MAFO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

Música 

Diretoria Executiva 

 

Conselho fiscal 

 

Administrativo e financeiro 

 

 

Computação Casinha de 

cultura 

ASSEMBLÉIA GERAL - 

FAMÍLIAS 

Animadores 

comunitários 

Conselho consultivo 

 

Gestão 

 

Vinculo Criança Padrinho- VCP 

 

Social e pedagógico 

 

 



  

 

 Fornecedores (G4-12)   

 

 

Fazem parte dessa área os setores de gestão, vínculo Criança 

Padrinho-VCP, Tecnologia e projetos socais. Em 2018 foram 18 os 

fornecedores conforme a seguir: Samara Joyce ME; Jonas Batista dos 

Santos ME; Casa Bacha e CIA LTDA; Sodine Soc. Dist. do NE LTDA; 

Benicio Braga e Rep LTDA; Aclelton Lopes Cavalcante ME; Antônio 

Claudio Silva Lopes ME; Magno Felipe Chaves-ME; Jose Armando 

Avila Pinto; Shopping das Ferragens LTDA ME; Maria da Conceição 

Paixão de Queiroz ME, J. Alves Maciel ME, Editora FTD SA, J Ary 

Tecidos LTDA, CD MAX e Toki Importados LTDA,  para assegurar a 

nossa Política de Proteção Infantil, todos os prestadores de serviço 

conhecem e revisam a política de salvaguarda infantil e assinam 

anualmente o Termo de Conduta Ética para com Crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Políticas e Procedimentos 

 

Temos importantes políticas e procedimentos que embasam o 

trabalho: salvaguarda, Código de Conduta e Ética Empresarial, Anti-

Assédio e Não Discriminação, Whistleblower (Apresentação de 

Queixas ou Canal de denúncia), Conflito de Interesses, Prevenção de 

Fraudes e Conscientização. Elas garantem a segurança da 

organização e uma governança confiável e transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tecnologias Sociais 

 

Terapia Comunitária Integrativa que é um instrumento que nos 

permite construir redes sociais solidárias de promoção da vida e 

mobilizar os recursos e as competências dos indivíduos, das famílias e 

das comunidades. A entidade conta com 3 terapeutas comunitários.  

 

Grupo de Oportunidade Local e Desenvolvimento -GOL.D que 

trabalha a educação social e financeira com as famílias e com isso 

busca garantir acesso a serviços financeiros a pessoas de baixa renda, 

gerar capacidades no grupo, criar o habito da poupança e assim 

possibilitar o investimento de forma produtiva, e ajudar a enfrentar 

situações emergenciais. A entidade em 2018 contribuiu para a 

formação de 15 grupos de mulheres, atendendo 200 no total.  

Brincando nos Fortalecemos para enfrentar situações difíceis -Essa 

metodologia apresenta uma proposta de trabalho para a prevenção 



  

 

dos maus-tratos e da violência sexual na infância e na adolescência, 

elaborada pelo Programa CLAVES da Juventude para Cristo no 

Uruguai. Foram atendidas 203 crianças nesta metodologia.  

 

AFLATOUN que tem como objetivo: Trabalhar com as crianças 

educação social e financeira, para que elas possam aprender sobre si 

mesmas, sobre os seus direitos, sobre economia, conceitos financeiros 

básicos e empresa. Foram formadas 2 turmas de aflatuon e 1 turma 

de aflateen, sendo atendidos um total de 49 crianças.  

 

MJPOP com o objetivo de promover um amplo debate entre 

comunidade, organizações da sociedade civil e poder público sobre as 

possíveis soluções, não apenas relativas aos problemas encontrados, 

mas também às estruturas que os mantém, tais como as políticas 

públicas municipais e o recurso destinado a elas e a metodologia. 

 

Olhares em foco com o objetivo de utilizar a fotografia como um 

instrumento estratégico e precioso, possibilitando aos adolescentes a 

oportunidade de discutir as suas representações visuais a partir das 

suas experiências sensoriais. Os grupos de jovens da entidade MAFO 

são integrados a rede de Juventude do Chidl Fund Brasil REJUDES- 

Rede de Juventude em Brusca de Seus Direitos Sociais. Sendo 

composto por 100 jovens.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Índice de Desempenho de Projetos Sociais 

Em parceria com o Child Fund Brasil, foi desenvolvido um 

instrumento de monitoramento e avaliação dos projetos sociais 

desenvolvidos chamado Índice de Desempenho dos Projetos- IDP. Este 

instrumento oferece uma visão com três indicadores- atividade, beneficiário 

e recursos que permitem analisar, concluir e recomendar pontos de melhoria 

aos parceiros que executam os projetos e o processo de monitoramento. Em 

2018, o IDP apontou que os 04 projetos sociais desenvolvidos pelo MAFO 

cumpriram 98% do planejamento. 

 

 Apadrinhamento de Crianças   

Atualmente são inscritas na entidade MAFO, 1200 crianças no 

sistema de apadrinhamentos, destas 500 são apadrinhadas. As crianças são 

atendidas com projetos sociais que visam promover o protagonismo, o 

pensamento crítico, promoção dos direitos e participação sócio-política, por 

meio do desenvolvimento de habilidades pessoais das crianças e dos 

adolescentes e habilidades pessoais e profissionais dos jovens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Proteção Infantil 

 

O compromisso com a proteção infantil, tem início com o Estatuto da 

instituição, que tem como finalidade trabalhar em benefício das 

crianças e suas famílias, com programas que promovam ou 

contribuam para promoção integral de seus membros. Promover 

gratuitamente a educação, assistência social e a saúde da criança e 

sua família, dentre outras. Tendo um público prioritário na faixa 

etária de 0 a 24 anos, dentre crianças, adolescentes e jovens, sem 

discriminação de cor, raça, sexo, etnia e religião. 

No ano de 2018, o MAFO capacitou equipe técnica, colaboradores e 

voluntários, disseminou a política de salvaguarda infantil, com outros 

órgãos, sendo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescentes e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.  

Criou o comité de proteção à infância composto por diversas 

representativas da entidade e assegura que todos os envolvidos na 

entidade assinem a política de salvaguarda infantil e demais políticas 

internas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Resultado de Finanças (G4-17)   

(Tabela Financeira a ser preenchida. Pode-se inserir e/ou retirar linhas e 

colunas de acordo com a realidade financeira da organização). 

ENTRADAS ChildFund Brasil Outros Parceiros Total 

Projetos Sociais 225.474,99 17.500,00 242.974,90 

Presentes para 

Crianças 

54.777,41 - 54.777,41 

Doações - 3.027,00 3.027,00 

Colaboradores - 12.000,00 12.000,00 

Isenções Fiscais - 24.383,00 24.383,00 

Equipamentos 

(doações pró vida) 

- 53.923,07 53.923,07 

Outros - 20.750,00 20.750,00 

TOTAL 280.252,41 131.583,07 393.835,48 

SAÍDAS    

Projetos Sociais 225.474,99 17.500,00 242.974,99 

Presentes para 

Crianças 

30.529,50 - 30.529,50 

Doações - 3.027,00 3.027,00 

Colaboradores - 12.00,000 12.000,00 

Isenções Fiscais - 24.383,00 24.383,00 

Equipamentos 

(doações pró vida) 

- 53.923,07 53.923,07 

Outros - 20.750,00 20.750,00 

TOTAL 256.004,49 131.583,07 387.587,56 

 

 Visão de Futuro 

Ser uma organização de referência do terceiro setor, contribuindo para 

que as famílias sejam mais autônomas, críticas e conscientes de seus 

diretos e deveres, onde as crianças, adolescentes e jovens possam se 

desenvolver de maneira integral, em segurança e com aquisição de 

valores que contribuam para uma cultura de paz e de auto 

sustentabilidade. Potencializar a atuação em rede aumentando a 

capilaridade das ações, troca de experiência entre com outros atores 

institucionais para acúmulo de experiências e de conhecimentos, 

aumentando a difusão e disseminação das ações desenvolvidas.  



  

 

 Depoimentos 

O MAFO é muito importante para minha aprendizagem, me proporciona 

chance de aprender mais, de fazer novos amigos e muitas felicidades. As 

coisas que mais gosto são me comunicar com minha madrinha através das 

cartinhas e participar da oficina de desenho. Eu agradeço o MAFO por me 

propor esses lindos momentos.   

 

 

 

  

                                                                                S.T.S, 10 anos.  

                                                                        Criança inscrita e apadrinhada. 

 

 

Sou inscrita na entidade MAFO desde meus 2 anos de idade, durante todo 

esse tempo essa instituição só veio a somar na minha vida. Sempre fui uma 

pessoa muito participativa, então aproveito cada oportunidade que tenho. 

Na Entidade já fiz curso de tecnologias da informação, oficina de dança e 

desenho.   Hoje faço parte do grupo de juventude da organização chamado 

AGIT- Ações Gerando Ideais de Transformação, vinculado a Rejudes – Rede 

de Juventude em Defesa de seus Direitos Sociais do Child Fund Brasil. Sou 

jovem titular do comitê regional, animadora comunitária e vice-presidente 

do conselho municipal de juventude de Ocara.  Fazer parte desta rede 

transformou minha vida, hoje tenho voz e vez em minha comunidade e tenho 

confiança e admiração da minha família.  É uma honra muito grande poder 

fazer parte da família MAFO.  Palavra que me resume é Gratidão!  

  

 

 

                                                                            Stephane Tavares, 18 anos.  

                                                                           Jovem apadrinhada  



  

 

Meu nome é Larissa, sou mãe e animadora comunitária do MAFO, logo que 

resolvi ser voluntária, tive minha primeira visita domiciliar e eu fui com um 

pouco de receio de não ser bem recebida, das famílias não quererem me 

passar as informações, mas me surpreendi bastante pois fui muito bem 

recebida pelas famílias ao me identificar que era voluntária da entidade, as 

visitas foram bem produtivas, colhi todas as informações necessárias e para 

mim foi muito gratificante porque é sinal que o MAFO tem credibilidade e 

reconhecimento junto as comunidades que atua.    

 

                                                      

 

                                                                   Larissa, mãe de criança inscrita                                                                                                                      

                                                                              e animadora  comunitária.   

  

 

Eu sou Dheimys Silva, vivi boa parte da minha vida em Ocara, e desde 

muito cedo foi atendido pelo MAFO, onde tive experiências e oportunidades 

que carrego até hoje. Dentre os projetos que pude participar estão o 

apadrinhamento, cursos de computação, onde tive meus primeiros passos 

neste mundo digital, reforço escolar, além de atendimento com dentista e 

acompanhamento pelos membros desta instituição, que não medem esforços 

para contribuir com uma melhoria da sociedade. Hoje, posso dizer que tive 

grande e fundamental ajuda do MAFO, para chegar onde estou atualmente, 

sou formado em Direito e exerço a profissão de advogado, e não posso deixar 

de reconhecer o papel de extrema importância e relevância social, 

desenvolvido pelo MAFO. Em agradecimento e reconhecimento a tudo que 

essa entidade me fez, hoje me coloco como voluntário caso a entidade 

necessite dos meus serviços. 

      

 Dheimys Silva, 25 anos,  

Parceiro. 



  

 

 Sumário 

 

(G4-1) Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da 

organização (p. ex.: diretor-presidente, presidente do conselho de 

administração ou cargo equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade 

para a organização e sua estratégia de sustentabilidade.   

(G4-2) - Apresente uma descrição dos principais impactos, riscos e 

oportunidades. 

 (G4-3)  Relate o nome da organização.  

(G4-4) - Relate as principais marcas, produtos e serviços.  

(G4-5) - Relate a localização da sede da organização.  

(G4-6) - Relate o número de países nos quais a organização opera e nome dos 

países nos quais as suas principais operações estão localizadas ou que são 

especialmente relevantes para os tópicos de sustentabilidade abordados no 

relatório. 

(G4-7) - Relate a natureza da propriedade e forma jurídica da organização. 

 (G4-8) - Relate os mercados em que a organização atua (com discriminação 

geográfica, setores abrangidos e tipos de clientes e beneficiários). 

(G4-9) - Relate o porte da organização, incluindo:   

Número total de empregados;  

Número total de operações;   

Vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou receita líquida 

(para organizações do setor público);   

Capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido 

(para organizações do setor privado); 

Quantidade de produtos ou serviços prestados.    

(G4-14) - Relate se e como a organização adota a abordagem ou princípio da 

precaução. 



  

 

 (G4-15) Liste as cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas 

externamente de caráter econômico, ambiental e social que a organização 

subscreve ou endossa.  

(G4-16) - Liste a participação em associações (p. ex.: associações setoriais) e 

organizações nacionais ou internacionais de defesa em que a organização:  

Tem assento no conselho de governança  Participa de projetos ou comissões;  

Contribui com recursos financeiros além da taxa básica como organização 

associada;  Considera estratégica a sua participação Isso se refere 

principalmente à participação como associada do ponto de vista da 

organização; Isso se refere principalmente à participação como associada do 

ponto de vista da organização. 

(G4-17) - Liste todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras 

consolidadas ou documentos equivalentes da organização. Relate se 

qualquer entidade incluída nas demonstrações financeiras consolidadas ou 

documentos equivalentes da organização não foi coberta pelo relatório. 

 (G4-24) - Apresente uma lista de grupos de stakeholders engajados pela 

organização. 

(G4-28) - Período coberto pelo relatório (p. ex.: ano fiscal ou civil) para as 

informações apresentadas. 

(G4-30) - Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.). 

 (G4-31) - Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu 

conteúdo. 

(G4-32) -  Relate a opção “de acordo” escolhida pela organização. Relate o 

Sumário de Conteúdo da GRI para a opção escolhida (veja as tabelas 

abaixo). Apresente a referência ao Relatório de Verificação Externa, caso o 

relatório tenha sido submetido a essa verificação. Embora a GRI recomende 

o uso de verificação externa, essa recomendação não constitui um requisito 

para que o relatório esteja “de acordo” com as Diretrizes. 



  

 

(G4-34) - Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os 

comitês do mais alto órgão de governança. Identifique quaisquer comitês 

responsáveis pelo assessoramento do conselho na tomada de decisões que 

possuam impactos econômicos, ambientais e sociais. 

(G4-56) - Descreva os valores, princípios, padrões e normas de 

comportamento da organização, como códigos de conduta e de ética. 
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