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CURSOS DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICOS  PROMOVIDOS PELA 

FUNDAÇÃO MENINO JESUS DE NAZARÉ 

 A Fundação Menino Jesus da Nazaré, em sua assembleia 
anual, publica relatório de atividades referente ao ano de 
2014, onde retrata e ressalta, por exemplo, dezessete cursos 
de qualificação de mão de obra familiar, de corte e costura a 
pintura em nanquim, beneficiando treze modalidades 
profissionais. Dezenas de famílias de baixa renda vão gerar 
mão de obra familiar qualificada para o mercado dos 
pequenos negócios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e 
Guajará. Com essa ação a Fundação reabilita e faz uma 
inserção econômica e social de pessoas que viviam a 
margem do processo e dos meios de produção. Entre esses 
cursos mencionamos as palestras sobre a prevenção do 
câncer do colo do útero e da mama, economia solidária, 
curso de saúde bucal, manipulação de ervas medicinais, 
confecção de utensílios domésticos com materiais 
recicláveis, manicure e pedicure, corte de cabelo e 
penteado, alimentação enriquecida, dentre outros. 



AÇÕES COTIDIANAS REALIZADAS JUNTO ÀS FAMÍLIAS DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 No ano de 2014, 116 pessoas com deficiência foram/são cotidianamente 
acompanhadas pela fundação através das dez orientadoras comunitárias, 
onde desenvolvem atividades de estimulação física, terapia ocupacional, 
orientação familiar e encaminhamento aos serviços clínicos de saúde 
disponibilizados pela Fundação como também à rede pública, alem da 
inclusão da pessoa com deficiência e sua família nos programas de renda 
mínima dos governos federal e estadual. 

 Em 2014 conseguimos cadastrar todas as crianças acompanhadas pela 
fundação que tomam remédios controlados no CAPES. 

 As pessoas com deficiência em idade escolar, que residem em Cruzeiro do 
Sul, e que podem ser incluídas na escola assim o foram. 

 Teve-se um número de pouco mais de 300 pessoas, entre pessoas com 
deficiência e familiares, bem como comunitários participando dos muitos 
cursos, oficinas e palestras ofertados pela fundação. Alguns cursos foram 
ofertados pela fundação em parceria com governos municipais, estadual e 
Pastoral da Criança. 

 A parceria bem constituída entre Fundação e Secretaria de Produção do 
Acre (SEAPROF), através do Programa Fome Zero do governo federal, 
assegurou que as famílias mais carentes tivessem semanalmente 
agregados a sua dieta alimentar frutas, verduras e legumes de excelente 
qualidade nutritiva. 

 

 



CURSOS REALIZADOS 

 Corte e Costura (Mâncio Lima)  

 Pintura em Tecido (Mâncio Lima)  

 3 cursos de Alimentação Enriquecida (Guajará)  

 Pintura em Tecido (Mâncio Lima)  

 Doces e Salgados (Mâncio Lima)  

 Biscuit (Mâncio Lima)  

 Corte de Cabelo e Penteado (Mâncio Lima) 

 Curso de Ervas Medicinais 

 3 Cursos de saúde bucal (CZS) FMJ e PC 

 Palestra sobre prevenção do câncer do colo do útero e mama 

(CZS) FMJ e SS/CZS  

 Curso de Confecção de bolsa com Material reciclável. 

 Curso de Confecção de Sandálias artesanais  

 Palestra sobre autoestima/direitos da mulher (CZS) 

 Palestra sobre Economia Solidária 

 



ALIMENTAÇÃO ENRIQUECIDA  
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CURSO DE ERVAS MEDICINAIS  
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CURSO DE CORTE DE CABELO E PENTEADO  
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CURSO DE PINTURA EM TECIDO 
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CURSO DE CORTE E COSTURA  
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CURSO DE DOCES E SALGADOS  



ENTREGA DE ALIMENTOS 
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ACOMPANHAMENTO COMUNITÁRIO DE ORIENTADORA  
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