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Um mundo melhor
não tem mais volta!
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“A VIRTUDE é quando se tem a dor seguida de prazer; 
o vício é quando se tem o prazer seguido de dor”
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 Mensagens Especiais 

Ninguém sabe o bem que faz, quando faz o bem. Semear e cultivar a VIRTUDE é 
algo que não pode ser contabilizado ou demonstrado em gráficos. Quando uma 
pessoa, porém, se torna melhor tornando-se virtuosa, tudo muda: ela, sua 
família, seus amigos, sua cidade, seu país, o mundo... Esta é a missão do 
Embaixadores da Prevenção: Semear e Cultivar... para termos pessoas felizes 
construindo um mundo melhor.

Prof. P. Dílson Passos Júnior 
Diretor da Escola Salesiana São José

Pensar em VIRTUDES é o mesmo que pensar na humanidade projetada por Deus 
mas o homem inventou o vício, que é o contrário da virtude. Ser uma pessoa 
virtuosa ajuda a mudar, primeiramente, a própria pessoa e, mudando você, 
mudamos o mundo. Esse é o nosso objetivo traçado pela nossa missão: ajudar 
pessoas a desenvolverem suas virtudes e, assim, longe dos vícios, a mudar o 
mundo.

Iussef Zaiden Filho
IZF Coaching e Desenvolvimento Humano 

O cuidado e a proteção para um desenvolvimento sadio e harmonioso de 
crianças, adolescentes e jovens é de responsabilidade da família, da sociedade e 
do Estado. O desenvolvimento de VIRTUDES supõe uma convivência familiar e 
comunitária saudável e, neste aspecto, todos os adultos são responsáveis pela 
geração vindoura. É exatamente esse o trabalho que o Embaixadores da 
Prevenção vem realizando em nossa sociedade. 

Jane Valente
Secretária Municipal de Cidadania,
Assistência e Inclusão Social de Campinas.
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MENSAGEM DA DIRETORIA

Palavra da Direção e do Conselho

MENSAGEM DO CONSELHO

Não precisa ser fácil. Basta ser possível. Foi 
acreditando e inspirados nessa ideia que 
avançamos cada passo de 2013. Mudar o 
mundo é fácil? Querer transformar o 
paradigma da humanidade de vícios em 
virtudes é simples? Fazer isso leva tempo? 
Precisamos de todos?  Diante de respostas 
para nossos próprios questionamentos, 
concluímos que, lógico, não é fácil. Se fosse, a 
solução já estaria aí! Mas a gente seguiu firme 
e forte, acreditando apenas que mesmo não 
sendo fácil, possível é!
Foram muitas conquistas esse ano:
O início da criação de nossa Metodologia 
Embaixadora nos abriu caminho para 

entender como devemos fazer para que as pessoas consigam, por elas mesmas, sair de um 
ambiente de vícios e ir para um ambiente de VIRTUDES.  A parceria com a Prefeitura de Campinas 
nos possibilitou capacitar técnicos que, em sua comunidade local, poderão fortalecer nossas 
crianças por meio das virtudes, mudando, antes de mais nada, eles próprios. Em nosso 
planejamento de inicio de ano, o plano era despertarmos as pessoas para as virtudes em 20 
localizações da sociedade. Essa ideia avançou e chegamos a 44 projetos. Além disso, o sonho não 
pára e o planejamento é intenso. 
Em 2014 você entenderá, ainda mais, o quanto esse projeto já é fato. Real. E fascinante.

Nas organizações sociais a função dos 
conselheiros fiscais é a de examinar os 
registros contábeis e financeiros da entidade.  
Estamos fazendo o nosso máximo pra 
contribuir com mais que isso: temos 
participado  da construção de uma nova 
sociedade, aconselhando os membros da 
nossa equipe, no dia a dia com as crianças, 
jovens e adultos. Esse ano, uma grande 
novidade:  obtivemos a concessão de 
registro, junto ao CMDCA. Sabemos que o 
trabalho será, de agora em diante, mais 
intenso e gratificante, pois, com este 
certificado podemos receber destinação do 
seu Imposto de Renda.
Você verá como ainda nesse relatório.
Conquista poderosa. Sabemos que a 
expansão de algo se dá conforme o financiamento que se tem. No nosso caso, Embaixadores da 
Prevenção, é preciso recurso, mas, muito mais que isso, uma equipe virtuosa que coloque as 
virtudes em função de uma nova geração, para um novo mundo. Muito melhor.
A nossa fortaleza vem da certeza que cada vez mais pessoas se juntarão a nós e que, no 
momento certo, o ideal das VIRTUDES estará desperto no coração de cada um de nós. 
Não como um conceito, mas como uma maneira de ser.
A gente nasceu pra isso. E não vamos parar até conseguir.

Boa leitura!
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Palavra de Embaixador
  Muitos perguntam de onde vem o nosso nome e o que ele significa. 
“Embaixadores da Prevenção” foi escolhido não apenas pela força que as palavras carregam 
mas também pelo significado de sua mensagem.
“Embaixador” significa emissário, mensageiro, missionário, aquele que leva notícias e 
informações, que busca disseminar uma ideia por acreditar que esta merece ser ouvida 
por todas as pessoas. O Embaixador, assim, dedica-se a transmitir uma poderosa ideia, e 
a nossa, é a ideia da PREVENÇÃO. 
Mas prevenção de que? Prevenir-se do que? 
Inicialmente, o ambicioso projeto dos Embaixadores girava em torno da prevenção às 
drogas, porém, com o amadurecimento veio a ideia de prevenir não simplesmente a 
dependência química, mas sim, todo e qualquer vício, pois o vício, por natureza, é 

maligno para o ser humano.
Como realizar então a prevenção dos vícios? 

Como se sabe, não adianta colocar fogo contra fogo, é necessário destruir os ciclos viciosos através de seu 
exato oposto: os ciclos virtuosos, ou seja, as VIRTUDES.
Inspirar as virtudes, cultivar as virtudes e ajudar os outros a cultivá-las também, para que então os vícios não  
cresçam e prosperem.
É essa a missão que o mensageiro, quero dizer, Embaixador, deve carregar consigo.

Leandro Arouca.
23 anos de idade. Estudante da UNICAMP - Embaixador da Prevenção

Por meio do desenvolvimento
das VIRTUDES promover a
formação integral do ser humano
para que ele tenha escolhas
conscientes que preservem a vida.

Formar uma nova geração de 
pessoas que por meio de 
escolhas e hábitos saudáveis 
transforme o mundo em um 
lugar melhor.
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Pessoa que nasce
e se desenvolve em 

um ambiente de vícios

Pessoa que
nasce e se

desenvolve em 
um ambiente
de virtudes

Movimento de
emancipação

de um ambiente
de virtudes

para formar as pessoas
que nasceram em um

ambiente de vícios

Pessoa que nasce
e se desenvolve em 

um ambiente de vícios

Pessoa que
nasce e se

desenvolve em 
um ambiente
de virtudes

Movimento de
emancipação

de um ambiente
de virtudes

para formar as pessoas
que nasceram em um

ambiente de vícios
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Solução para Humanidade = VIRTUDES

06 Embaixadores da Prevenção

Falar de virtudes no mundo em que vivemos não é fácil, mas é exatamente esse o objetivo do 

Embaixadores da Prevenção: estimular, desenvolver e educar as pessoas a enxergarem suas virtudes 

e fazer delas um hábito em suas vidas.

O Embaixadores da Prevenção, com o foco de transformar o mundo pelas VIRTUDES, tem criado uma 

base teórica e princípios que tem encaminhando para ações focadas nas coisas boas, ou seja, no 

bem, para que consigamos encontrar a felicidade.

Em nossos estudos, fomos buscar o termo VIRTUDE no dicionário de filosofia, Nicola Abbagnano, 

que diz:

“Esse termo designa uma capacidade qualquer ou excelência, seja qual for a coisa ou o ser que 
o

pertença. Seus significados específicos podem ser reduzidos a três: 1  capacidade ou potência em 
o o

geral; 2  capacidade ou potência própria do homem; 3  capacidade ou potencia moral do homem”.

Porém, é por meio da definição de Aristóteles que está sendo desenvolvida a Metodologia 

Embaixadora.

Por virtude, Aristóteles compreende uma prática. A virtude não é, portanto, natureza; e não haveria 

um aprendizado suficientemente eficaz para garantir a ação virtuosa. A virtude, contudo, seria a 

forma mais plena da excelência moral. Ainda por Aristóteles a VIRTUDE se torna um hábito por que 

desejamos sempre aquilo que está ao nosso alcance. Portanto, somos responsáveis por praticar 

tanto os atos nobres como os atos vis. Do mesmo modo seremos responsáveis pelos atos virtuosos 

ou viciosos.

As virtudes trabalhadas pelo Embaixadores da Prevenção são: coragem, determinação, humanidade, 

justiça, responsabilidade, sabedoria, temperança e transcendência.

A proposta essencial do Embaixadores da Prevenção é fazer com que as pessoas entendam suas 

virtudes antes dos vícios para que, fortes o suficiente, possam dizer: Drogas, violência, obesidade, 

depressão? Não, obrigado.

Texto: por Iussef Z. Filho e Sandra Maria Sahd



Metodologia Embaixadora
A Metodologia Embaixadora foi criada para atingir o nosso objetivo principal, que é a formação de 
uma nova geração de pessoas que, com escolhas e hábitos saudáveis, transforme o mundo em um 
lugar melhor. Cada uma das dinâmicas, fundamentadas em virtudes, leva o participante a um nível de 
discussão e reflexão gerando conteúdo intelectual para que façam as mudanças necessárias, a partir 
do seu corpo, transformando o mundo em um ambiente de VIRTUDES.

01. Embaixador Café

02. Percurso de Embaixador

03. Ambiente que forma o corpo

04. Corpo que forma o ambiente

05. Caverna de Platão

06. Ilha das Virtudes

07. Caminho das Virtudes

08. Nó das Virtudes

09. Caos das Virtudes

10. Jogo Vícios x Virtudes

11. Dinâmica da virtude CORAGEM

12. Dinâmica da virtude SABEDORIA

13. Dinâmica da virtude TEMPERANÇA

14. Dinâmica da virtude TRANSCENDÊNCIA

15. Dinâmica da virtude JUSTIÇA

16. Dinâmica da virtude HUMANIDADE

17. Com RESPONSABILIDADE

18. Com DETERMINAÇÃO

19. Projeto Absurdo?

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8 O9
1O

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Como Atuamos

Produtos Embaixadores

Em 2013 o Embaixadores da Prevenção atuou em diversas frentes sendo, todas elas, com o 
objetivo de atender nossa missão institucional de “por meio do desenvolvimento das 
VIRTUDES promover a formação integral do ser humano para que ele tenha escolhas 
conscientes que preservem a vida” . Estivemos com:

08 Embaixadores da Prevenção

ONGs 
diversas

Pais

Técnicos
educacionaisJovens e

CriançasProfessores 
de
escolas

Para aquisição: ligue (19) 3383-0454 ou 
contato@embaixadoresdaprevencao.com.br

Livros das virtudes

AventaisCamisetas

Adesivos



JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
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Congresso Freemind

Prof. Ed. Infantil - São José

Professores - Escola São José

 Ensino Médio - Escola São José

Sras. Rotarianas de Campinas

Congresso Captação
Recursos - Salvador

Livros em Inglês - San Diego - EUA

Dom Bosco, São Carlos - SP

E.E. Newton Silva Telles

FEAG - Mogi Guaçu - SP

FEBRACT

Algumas das atividades executadas no ano de 2013



Onde Estivemos em 2013

AGOSTO SETEMBRO DEZEMBROOUTUBRO NOVEMBROJULHO
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SESI - Vitória da
Conquista - BA

Edições Loyola

Crisma - Estância Paraiso

 Fundamental II -  Escola São José

Bienal Rio de Janeiro

Ilha das Virtudes
Pref. Campinas

Educação Infantil - Escola São José

ECC 

Paróquia São Cristovão

CMDCA

Prefeitura de Valinhos



Quanto fizemos em...

2012 

2361

3615

410

Faixa etária alvo de nossas ações 2012

Jovens / Crianças

Adultos 

Misto

(Gráfico gerado pelo número de pessoas envolvidas nas  diferentes ações
dos Embaixadores divididos em faixas etárias em 2012.)

(Gráfico gerado a partir do número total de pessoas divididas nas diferentes

participações das ações dos Embaixadores da Prevenção em 2012.

Total de  pessoas 6386.)

1.911

440

2.600

1.435

1911 Pessoas estão 
participando do processo de 
formação

440 Pessoas participaram do 
Lançamento dos livros

2600 Pessoas participaram de 
dinâmicas e atividade para 
dispertar as virtudes e fazer 
possiveis parcerias ( ações 
voluntárias)

1435 Pessoas participaram  da 
apresentação da proposta ( 
ações voluntárias)

Número de pessoas que participaram das ações 2012

(Gráfico gerado pelo número de pessoas envolvidas nas ações dos
Embaixadores da Prevenção no  ano de 2012, número total de pessoas
distribuídas no gráfico 6386)

Atuação Estratégica dos Embaixadores da Prevenção 2012

30%

7%

41%

22%

Atuação do processo de 
formação dos Embaixadores da 
Prevenção-ações permanentes 
durante o ano.

Lançamento de Livros-ações 
para divulgação do Material 
didático

Atividades em Empresas e 
Colaboradores-ações 
Buscando Parceiros 

Atividades institucionais 
para rede de ensino e 
lideres sociais-ações para 
dispertar as virtudes 

(Gráfico gerado pelo número de pessoas envolvidas nas diferentes ações dos
Embaixadores divididos em faixas etárias em 2013. Total de pessoas
envolvidas 7411)  

2447

4164

550

Faixa etária alvo de nossas ações 2013

Jovens / Crianças

Adultos 

Misto

1.911

398

2.211

2.891

1911 Pessoas estão 
participando do processo de 
formação

398 Pessoas de organizações 
sociais  e clínicas de reabilitação 
que participaram de dinâmicas

2211 Pessoas participaram de 
dinâmicas e atividade para 
dispertar as virtudes e fazer 
possiveis parcerias ( ações 
voluntárias)

2891 Pessoas participaram  da 
apresentação da proposta
(ações voluntárias)

(Gráfico gerado a partir do número total de pessoas divididas nas
diferentes participações das ações dos Embaixadores da Prevenção.
Total de 7411 pessoas)

Número de pessoas que participaram das ações 2013 

(Gráfico gerado pelo número de pessoas envolvidas nas ações dos
Embaixadores da Prevenção no ano de 2013, número total de pessoas
distribuídas no gráfico 7411 pessoas)

Atuação Estratégica dos Embaixadores da Prevenção 2013 

39%

8%

45%

8%
Atuação do processo de 
formação dos Embaixadores da 
Prevenção, ações permanentes 
durante o ano.

Atuação em ongs e clínicas de 
reabilitação de dependentes 
químicos 

Atividades em Empresas e 
Colaboradores, ações 
buscando parceiros 

Atividades institucionais 
gratuitas para rede de ensino e 
lideres sociais, ações para 
dispertar as virtudes 

2013
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Total de pessoas envolvidas na atuação do Embaixadores da Prevenção este ano - 7.411



Imprensa
REDE SÉCULO 21

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

FEAG - MOGI GUAÇU

GLOBO - VITÓRIA CONQUISTA - BA

REDE SÉCULO 21

PUC CAMPINAS

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CORREIO POPULAR - CAMPINAS
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Em 2013 a participação
do Embaixadores da Prevenção
na Mídia Impressa e Programas

de TV foi significativa.

CORREIO POPULAR



Depoimentos
Participar da capacitação do Embaixadores fez com que eu despertasse em mim capacidades que eu 
mesmo não acreditava, me fez sair da “caverna” e perceber que sou capaz de superar os obstáculos, 
os medos e vencê-los. Saio de cada encontro com a certeza de que podemos mudar o destino das 
crianças e mostrar a elas o quanto elas podem mudar a sua própria realidade. 
Camila Pereira de Oliveira
ONG ABBA Campinas

Observo nas atitudes do dia-a-dia da minha filha todo reflexo do trabalho realizado sobre virtudes 
do Embaixadores da Prevenção. O respeito ao outro e com a natureza tem florescido a cada dia. As 
mudanças de atitudes e a consciência do mundo ao redor tem se ampliado florescendo na Helena o 
desejo de cuidar do mundo e ajudar os outros, cuidando com carinho e respeito da irmã especial.
Para conquistar o coração de uma criança e transformá-lo necessitamos de respeito, amor, coragem 
e força de vontade e, com certeza, os Embaixadores possuem, com vitalidade, todas estas virtudes.  
Sei que a função dos embaixadores é de transformar toda a esfera da sociedade, começando pela 
família, depois a escola, depois a sociedade e com isso o mundo todo. 
Audrey Fantini
Mãe da aluna Helena

Os Embaixadores da Prevenção tem um jeito único de ser. Trabalhando de uma maneira diferenciada, 
ajudando não somente um dependente químico, ou fazendo a prevenção para que a pessoa não 
entre nesse ciclo vicioso, os Embaixadores entram na nossa vida com um propósito de mudanças. 
Entraram no meu caminho modificando primeiramente o meu jeito de ser e pensar, para depois 
iniciar o trabalho de modificação das crianças. Eles tem me ensinado que a vida é linda, que não 
precisamos de muito, somente de um olhar, de um abraço, de um carinho, de crianças, de pessoas 
boas e de bom caráter ao nosso lado. Com tamanha responsabilidade, quero ser um espelho 
virtuoso para as crianças que educo. Eu tenho certeza que os Embaixadores mudarão muitas pessoas 
com esse lindo projeto.
Tayane Fernandes Silva
Professora da escola Salesiana São José

Os Embaixadores da Prevenção, aos poucos, estão auxiliando o desenvolvimento das virtudes de 
nossos alunos, através de brincadeiras, histórias, teatros e músicas, pois, assim como nós 
professores, acreditam que quanto antes estimularmos nossas crianças, mais fácil será para elas 
crescerem em um ambiente rico em virtudes, tornando-se adultos melhores, prontos para ajudar a 
criar uma sociedade sem vícios.
Juliana Bable Dias
Professora da escola Salesiana São José
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A Capacitação do Embaixadores da Prevenção significou muito pra mim. Não só me formou como 
profissional, mas principalmente como gente. Ser humano de verdade. O olhar mais atento aos 
detalhes dos indivíduos e de toda sua história, vocês nos sensibilizaram a perceber. A linguagem 
Corporal, a Teoria de Aristóteles, e as dinâmicas... tudo isto me fez crescer em visão, uma visão  
panorâmica da realidade, além de nos elucidar.  Diante disto só posso dizer que ser um Embaixador 
da Prevenção é bem mais do que prevenir o uso de drogas, é demonstrar e comprovar que através 
das virtudes o mundo pode e deve ser melhor, a partir de nós, de nossas práticas , vivências e fortes 
experiências com o nosso ser e com o do outro ao redor. Vale a pena vestir a camisa de um Projeto 
como esse, que visa não só a teoria mas nos dá a Pratica Corporal afim de nós vivenciarmos e sentir o 
peso e leveza de amar e praticar tantas outras virtudes que nós, enquanto seres humanos, podemos 
sim executar. Que possamos escolher um mundo melhor de Virtudes em sua prática intensa, pois, 
afinal, um mundo melhor não tem mais volta!
Eu sou uma Embaixadora da Prevenção.
Milena Rosa
Grupo Comunitário Criança Feliz

Participar do Treinamento dos Embaixadores, além das reflexões sobre as virtudes, e como despertá-
las nas crianças e adolescentes me trouxe ferramentas para repensar o trabalho preventivo na ONG e 
veio de encontro a uma proposta de destacar no nosso trabalho os cuidados com a saúde física e 
mental. Embaixadores = uma visão inovadora.
Maghali Rodrigues
ONG Cecoia

Feedback das Crianças
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Planejamento Estratégico 2013-2015
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2012

	

6.000 pessoas 6.890 

	

2013

	

7.000 pessoas 7.411 

	

2014 10.000 pessoas

	 	

2015 20.000 pessoas

 

	
	

 

	 	

Ano Meta RealizadaMeta Prevista

Despertar Itinerante = sensibilizar as pessoas para as VIRTUDES

	 	 	

2013

	 	 	

2014

	 	

2015

 	

Processo de Formação = criação e aplicação da Metodologia Educacional Embaixadora

	
 

	

	 	

Ano Meta RealizadaMeta Prevista

2012 Realizado 

Realizado

Entendimento do método educacional das escolas

Criação da Metodologia Embaixadora

Aplicação da Metodologia Embaixadora

Disseminação do Método Embaixador em redes de escolas

	 	
	 	

	

 

	
	

	 	

Produtos = divulgação do Embaixadores da Prevenção

Ano Meta RealizadaMeta Prevista

2012 Publicação dos livros “10 olhos e muito amor” e “A escola do moço no portão” Realizado 

2013 Tradução dos livros para a língua inglesa e escrita do livro “Lá na Cidade de 

Deus” 

 
Realizado

2014 Lançamento do livro “Lá na Cidade de Deus”,  “A Mordida do Silvinho” e

“A Pelada Poderosa” 

   

2015 Tradução dos livros para a língua inglesa e espanhola 

 

 

	 	 	

2013

	 	 	

2014

	

2015

	
	

	

	

Parcerias com o Governo

Despertar das virtudes para líderes da Sec. De Assistência  Social - (Pref. Campinas) 

Parceria com o Governo Municipal (Prefeitura de Campinas) 
 

Parceria com o Governo do Estado
 

Parceria com o Governo Federal 

	

Ano Meta RealizadaMeta Prevista

2012

	 	 	 	

	 	 	

2013

	 	 	

2014

	

2015

	
	

	

	
	

		

Parcerias com ONGs

 Despertar das virtudes em técnicos e líderes de ONGs 

 Despertar das virtudes em técnicos e líderes de ONGs 

 Parcerias com ONGs do município de Campinas para formação de técnicos em VIRTUDES

 
Aumento no número de parcerias com ONGs para formação de técnicos em 

VIRTUDES

Ano Meta RealizadaMeta Prevista

2012 Realizado 

Realizado

	 	 	
 

 
Parcerias com Empresas

Despertar das virtudes em líderes empresariais 
 Parceria com empresas (doando seus serviços) diversas 

 
Destinação do Imposto de Renda (Pessoa Jurídica e Física)

 
Aumento na Destinação do Imposto de Renda (Pessoa Jurídica e Física) 

Realizado 

Realizado

2012

	 	

2013

	 	

2014

	 	

2015

 

	
	

	 	

Ano Meta RealizadaMeta Prevista

 
Mídia / Marketing

	

 

Criação do site do Embaixadores, Fan Page e grupo no facebook 

 

Reformulação do site e da Fan Page do Embaixadores

Criação de um programa de TV

Programa de rádio com o Boletim das VIRTUDES

Realizado 

Realizado

Realizado 

Realizado

2012

	 	

2013

	 	

2014

	

2015

	
	

Ano Meta RealizadaMeta Prevista

	

	

	
	

	

	

 

  

 

Parceria com universidade para Embasamento Teórico das Virtudes

 

Participação no Grupo de Estudos de Educação Moral e Valores da UNICAMP 
Continuação da parceria com UNICAMP e pesquisa da Metodologia Embaixadora

 

 

	 	

2013

	 	
	

2014

	
	

	

Pesquisa

  

 

Ano Meta RealizadaMeta Prevista

2012

	 	 	

	

2015 Publicação da Pesquisa realizada nas ações dos Embaixadores da Prevenção

Realizado 

Realizado



Empresas Embaixadoras

A GENTE
PRECISA DEVOCÊ!

O apoio da maioria das empresas acima foi com sua maior VIRTUDE: seus serviços!
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Usina
Ester

TV SEC. 21

Rodrigo
Gasparini Sites

Virtues
Treinamentos

UNICAMP

Escola
Salesiana
SÃO JOSÉ

Aguinaldo
Cabelos

Beerre
Marcas e
Patentes TS&A

Colegium
 Uniformes

Virtual
Ideias

CMDCA
Campinas

Prefeitura
Municipal

de Campinas

Calçada
das Flores

Mari Silva
Eventos

IZF Coaching
e Desenv.
Humano

Y&R

Mazuncanti
Contabilidade Edições

Loyola

Estudio de
Excelência
Coaching



Destinação do IMPOSTO DE RENDA (6% PF e 1% PJ) É SIMPLES DESTINAR:
1. Entre no site http://fmdca.campinas.sp.gov.br
2. Clique no link: COMO DESTINAR
3. Cadastre seu email e senha (na área do destinador)
4. Clique em “destinação”
5. Selecione a entidade: EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO
6. Insira o valor, verifique os dados e imprima o boleto, efetuando o pagamento.
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Doações: PARA DOAÇÕES USAR A CONTA ABAIXO

Embaixadores da Prevenção
CNPJ: 14.703.545/0001-79

AG: 0595-9
C.C. 99600-9

Junte-se a nós:
Ligue: 19-3383-0454
Email: contato@embaixadoresdaprevencao.com.br.

A GENTEPRECISA DOSEU APOIO!

Seu Apoio
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Palavra da Fundadora

O quebra-cabeça me fascina desde quando eu era criança.

Ir juntando as peças, aos poucos, pra ver a imagem que se formava, 

sempre satisfazia minha vontade de ver as coisas se tornarem reais e 

concretas.

Tendo idealizado o Embaixadores da Prevenção fica claro que minhas 

brincadeiras infantis ainda continuam, só que agora, o negócio é sério: 

como juntar as peças corretamente? Como, por meio da união dessas 

peças, formar uma nova geração de pessoas que transforme o mundo 

em um lugar melhor?

Como na época de pequena, continuo sem ter respostas para tantos 

sonhos mas continuo sonhando, acreditando e o mais importante: 

fazendo!

A imagem que temos visto nesse jogo é fascinante. Maravilhosa.

É a de um mundo cheio de VIRTUDES e longe dos vícios, sendo que, 

hoje entendo: o das drogas é o pior, mas apenas um.

Quando o sonho de transformar a humanidade estiver no coração de 

cada um de nós, daí sim, o mundo MUDA!

O quebra-cabeça do Embaixadores da Prevenção tem 7 bilhões de 

peças e, por isso, precisa de você.



embaixadoresdaprevencao.com.br
contato@embaixadoresdaprevencao.com.br

O Embaixadores da Prevenção é uma organização social que avançou da ideia de ser um 
projeto de prevenção as drogas e se oficializou como uma entidade que tem como 
objetivo formar uma nova geração de pessoas que por meio do desenvolvimento das 
VIRTUDES tenha escolhas e hábitos saudáveis transformando o mundo em um 
lugar melhor.


