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Três anos se passaram, muitas coisas foram feitas, incluindo lutas incessantes em busca de levar ao 
mundo a mudança para melhorá-lo.

Mas, nesse momento derradeiro de meu mandato à frente dos Embaixadores da Prevenção, não 
poderia deixar de agradecer a todos, todos mesmo – sem colocar nomes, pois, são tantas pessoas, 
que eu cometeria uma indelicadeza ao esquecer alguém.

Tenho certeza que fiquei como presidente à frente de um grande projeto, mas sem uma equipe 
comprometida e que com certeza – melhor do que eu – levou todos esses três anos com maestria; 
sem eles tudo isso não seria possível.

Os nossos relatórios mostram toda nossa caminhada, então não 
há necessidade aqui de relacionar.

Mas digo uma coisa: uma vez Embaixador da Prevenção seremos 
sempre Embaixadores da Prevenção, seja em nossas atitudes, como 
brasileiro, como pai de família, como membro de uma comunidade 
e como cristão. Levar ao mundo a ideia de que as virtudes são a 
essência da humanidade é, sem dúvida, desafiador, mas gratificante.

Quero me despedir de todos, pois creio eu que cumpri a missão 
a mim solicitada, dei minha contribuição e agora devo passar o 
bastão para que outros também possam dar sua contribuição e 
assim sucessivamente... que em 2072, nossa missão de atingir 7 
bilhões de pessoas no mundo seja algo de grande valor para a 
humanidade. 

E que a missão continue, nunca desistam.

Iússef Zaiden Filho | Presidente do triênio 2015-2017

E finalmente, cheios de alegria e na certeza de termos plantado a 
semente das virtudes no coração de muitas crianças (e de alguns 
adultos também), concluiu-se mais um triênio de Embaixadores 
da Prevenção. Agora, seguir em frente é com os olhos no futuro 
que, certamente, também há de ser muito abençoado e produtivo. 
Sabemos que o mundo está cheio de vícios, mas, assim como toda 
doença tem seu remédio, temos a convicção de que as virtudes 
são o remédio para estes vícios. Sendo assim, nós, Embaixadores 
da Prevenção, continuaremos por mais e mais triênios espalhando 
comportamentos adequados e atitudes repletas de amor para 
todos aqueles que pudermos alcançar. Que venha a Diretoria 
2018-2020 empenhada e já vitoriosa nesta luta divina da busca

por um mundo de virtudes. Sucesso!

Carla Octaviani | Vice-Presidente do triênio 2015-2017

MENSAGENS DA DIRETORIA
TRIÊNIO 2015-2017
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Idealizado por Sandra Sahd, a Embaixadores da Prevenção é uma organização social que, ao longo 
de 6 anos de história, realiza diversas atividades a fim de fazer com que as pessoas desenvolvam 
virtudes como coragem, justiça, temperança, sabedoria, determinação, transcendência, humanidade 
e responsabilidade.

Considerando os problemas da atualidade, em que questões como valores e ética têm despertado 
insatisfação, é importante estimular padrões de comportamento consistentes com os princípios humanos 
para que as virtudes e responsabilidade com a realidade social sejam despertadas nas pessoas. Afinal, 
o que elas têm de mais valioso está dentro delas, não fora. Por isso a organização social Embaixadores 
da Prevenção trabalha o reforço das virtudes no ser humano contra os vícios. E se isso for feito desde 
a infância, fazendo-o refletir sobre suas habilidades, valores e sobre como praticar as virtudes em sua 
vida, formaremos uma geração de pessoas que efetivamente terá condições de transformar a sociedade. 

Para tanto, a Embaixadores da Prevenção desenvolve esse trabalho junto à Organizações Sociais da 
região metropolitana de Campinas de forma efetiva desde 2014, buscando essa transformação por 
meio da aplicação de atividades artísticas, culturais e educacionais para crianças e adultos, em prol da 
construção de ações do bem.

As crianças assistidas pelo programa desde pequenas estão tendo a possibilidade de compreender 
suas virtudes e colocá-las em prática, aprendendo a cuidar de seus companheiros, a respeitar seus pais 
e refletir antes de fazer algo inadequado, por exemplo. O Brasil pode ser outro país se for ensinada 
virtudes às crianças, seus educadores e pais. Pessoas mais virtuosas estarão menos vulneráveis às 
drogas, violência, crise moral e política, vide a que estamos vivenciando, porque nossas crianças estão 
aprendendo sobre a justiça, a determinação e a coragem. Coragem de realizar mudanças em si próprias 
para que, juntas, transformem o mundo. 

Para mudar uma cultura é preciso tempo, inteligência, investimento e dedicação... Podemos dizer, então, 
que já começamos. E nossa opção é desenvolver as atividades de maneira lúdica para fazer com que 
os participantes SINTAM suas virtudes através de expressões artístico-pedagógicas. Essa é a missão 
dos EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO: formar uma nova geração que, por meio de escolhas, hábitos 
saudáveis e vivência dessas virtudes, transforme o mundo em um lugar melhor.

Este trabalho é tão relevante e inerente ao ser humano que desde 2016 temos o patrocínio do Bradesco 
para o projeto POR UM MUNDO DE VIRTUDES via Lei Rouanet, o que é de fundamental importância 
para seguir espalhando hábitos saudáveis e semeando boas ações no mundo.

Apresentação
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Planejamento

Em fevereiro, iniciamos a execução do projeto, com reuniões de planejamento, contratação e formação 
da equipe, treinamentos, seleção e definição das instituições participantes, organização da programação 
de aplicação do projeto junto com as instituições selecionadas, início da compra de materiais e realização 
da Palestra Inicial em cada uma das 6 organizações participantes do projeto no ano.

Oficinas

O projeto transcorreu conforme o proposto e aprovado pelo Ministério da Cultura, com a aplicação 
de atividades artísticas e culturais periódicas (oficinas para crianças e adultos) e pontuais (Mostras 
Culturais realizadas no meio e no fim do ano nas 6 instituições participantes do projeto, além do Fórum 
das Virtudes), para compartilhar os conteúdos abordados nas oficinas e dar acesso à cultura para a 
população em geral. Utilizamos muito a contação de histórias e os cinco sentidos, que nos remetem 
lembranças e sensações, estimulando novas descobertas. As crianças puderam desenvolver suas 
habilidades artísticas durante esses processos e, a cada encontro, relatavam vivências virtuosas do dia 
a dia com os familiares e amigos.

Mostras Culturais

A primeira fase de mostras ocorreu entre os meses de junho e setembro; as mostras de encerramento 
aconteceram entre novembro e dezembro. Em ambas oportunidades, o público era composto pelas 
próprias crianças e educadores atendidos pelo projeto, seus familiares e amigos, além da população 
em geral.

Acessibilidade

O projeto contemplou uma organização social que desenvolve trabalho com educação especial, o 
Instituto Educacional Dona Carminha – uma instituição inclusiva que também atende crianças portadoras 
de deficiência auditiva. Lá, as atividades foram desenvolvidas com apoio dos profissionais da própria 
instituição. Além disso, tivemos a participação de uma tradutora em libras que atuou em diversas 
oficinas e Mostras Culturais realizadas ao longo do ano.

Fórum das Virtudes

O III Fórum das Virtudes aconteceu em agosto com participação de educadores, pais, estudantes e 
demais pessoas interessadas no assunto, tendo como ponto alto do evento a atividade poética “A Liga 
das Virtudes”, onde todos participaram e expressaram suas virtudes em forma de poesia.

Legado

Em cada uma das instituições foi feita uma cortina de fantoches com os personagens infantis Maria 
Flor e Tatá. Entregamos também uma árvore da felicidade e construímos, em conjunto com as crianças, 
um caderno de histórias, que pode ser utilizado para aplicar as atividades desenvolvidas com outras 
turmas ou, até mesmo, repeti-las com as crianças que já participaram do projeto, reforçando os 
conceitos. Disponibilizados o caderno de histórias, bem como o vídeo do projeto, em nosso site – www.
embaixadoresdaprevencao.com.br – a fim de confirmar a veracidade das informações constantes neste 
relatório, a qualidade das ações desenvolvidas e o impacto extremamente relevante das ações nas 
comunidades abrangidas. Todas as atividades foram realizadas gratuitamente.

Todas as atividades foram realizadas gratuitamente.

ATIVIDADES DO PROJETO POR UM MUNDO DE 
VIRTUDES EM 2017
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ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ATENDIDAS

O PROJETO EM NÚMEROS

• Associação dos Amigos da Criança – AMIC (Village): 150 atendidos.

• Associação Douglas Andreani: 220 atendidos.

• Instituto Dona Carminha: 375 atendidos.

• CEI Darcy Ribeiro: 350 atendidos.

• CEI Francisco Do Amaral: 119 atendidos.

• Casa da Criança Vovô Nestor: 190 atendidos

Total: 1.404 atendidos

• Oficinas: 1.404 atendidos

• Fórum das Virtudes: 105 impactados

• Mostras Culturais: 2.000 impactados

• Livros distribuídos: 80 unidades
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NOSSAS AÇÕES
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Para todas as rubricas previstas na planilha 
orçamentária, aplicamos o princípio da 
economicidade e conseguimos melhores 
negociações durante a execução do projeto, o 
que nos permitiu realizar todas as ações previstas 
com um orçamento abaixo do provisionado, 
conforme pode ser observado na prestação de 
contas financeira:

Valor captado R$ 381.667,40

Valor executado R$ 323.545,43

Saldo R$ 58.121,97

CLIPPING

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

Data: 17.02.2017 
Tema: Projeto 
Veículo: Mais Caminhos  
Canal: Facebook 
Link: http://bit.ly/maiscaminhos_fevereiro
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Data: 13.05
Veículo: GShow 
Mídia: TV e Internet 
Link da matéria: https://glo.bo/2tqq920

Data: 22 de Agosto 
Veículo: Transforma Campinas 
Link: 
https://www.facebook.com/transformacampinas/photos/a.2209202
04950350.1073741828.216655768710127/460541914321510/?type=3
&theater
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Veículo: All Events 
Link: https://allevents.in/campinas/embaixadores-da-
preven%C3%A7%C3%A3o-promove-iii-f%C3%B3rum-das-
virtudes/1954330711491384#

Data: 22.09 
Veículo: Kleber Patricio
Link: http://www.kleberpatricio.com.br/meio-ambiente-responsabilidade-social/setembro-amarelo-o-poder-da-
gratidao-e-da-valorizacao-da-vida/
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Data: 11.10 
Veículo: Kleber Patricio 
Link: http://www.kleberpatricio.com.br/meio-ambiente-responsabilidade-social/pedagogo-ressalta-
importancia-de-brincadeiras-ludicas-e-leitura-para-construcao-ser/

Data: 18.12 
Veículo: EPTV 
Link: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/olhar-de-crianca-reveja-todas-as-reportagens-da-
serie-especial-da-eptv.ghtml
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Coordenadora do projeto (centro) Analigia Zancani

Arte-educadora / Maria Flor (direita) Juliana Ribeiro

Arte-educadora / Tatá (esquerda) Juliana Martins

equipe de trabalho

www.embaixadoresdaprevencao.com.br

12



PALAVRA DA FUNDADORA
Desde que me inspirei a fundar uma organização 
que pudesse tocar as pessoas de forma tão 
profunda que lhes desse subsídios para mudar o 
meio em que vivem, sinto-me mais e mais realizada. 

São seis anos atuando na prevenção: de ações, de 
sentimentos, de pessoas... Estamos vivendo a era 
do empoderamento, e ensinar uma criança de que 
ela é capaz e perfeitamente habilidosa para mudar 
sua realidade, desde que esteja munida de boas 
ações e de escolhas positivas, me faz acreditar dia 
a dia na importância e eficácia daquilo que sonhei 
anos atrás.

De 2011 para cá, os Embaixadores da Prevenção 
atuaram com atividades artístico-pedagógicas que 
visam estimular o âmago de cada ser por meio da 
curiosidade do conhecer – a si e ao mundo. Além das 
ações multidisciplinares, a interatividade – sempre 
presente em nossas atividades – permite fortalecer 
a reflexão e acentuar a prática. Harmonizando 
diferentes abordagens para promover a 
transformação social, o projeto ainda amplia a 
percepção, o entendimento e a aplicação prática 
das virtudes humanas na sociedade, desenvolvendo 
caminhos para a autonomia criativa dos atendidos 
– sejam eles adultos ou crianças. Trabalhar com 
os valores humanos enfatiza a premissa de que 
é pensando no coletivo que se altera o individual. 

No próximo ano completamos o nosso primeiro 
setênio, que é quando grande parte dessa fala 
fará sentido. Por agora, apenas adianto que, para 
celebrar um momento tão especial, teremos 
novidades: vem aí uma nova embaixada e uma 
nova maneira de incentivar a leitura. 

Fique ligado!

Um beijo,

Sandra Sahd
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MAIS UM POUCO DO 
NOSSO ANO
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PATROCÍNIO REALIZAÇÃO

www.embaixadoresdaprevencao.com.br
(19) 3397-0841

contato@embaixadoresdaprevencao.com.br
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