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CRIANÇAS ESTÃO SENDO PREPARADAS PARA
UMA VIDA DE POSSIBILIDADES
Mudanças maravilhosas aconteceram nas vidas de centenas de
crianças por causa das suas doações para a Operação Resgate em
2019.
Desejamos que esta carta de notícias traga alegria e encorajamento
a você, à medida em que você ler as histórias das crianças que
encontraram amor, esperança e tiveram suas vidas melhoradas
neste ano.
Uma destas crianças é a Alainy do Brasil, cuja vida ganhou novas
cores depois que ela chegou à Operação Resgate.
Na Etiópia, mais de 100 crianças que estavam morando na rua vão
ter a chance de se juntar à família da Operação Resgate por meio
de uma nova iniciativa que está surgindo.
Trazemos a você estas e outras histórias inspiradoras nesta última
edição da carta de notícias da Operação Resgate.

MUITO OBRIGADO POR DAR ÀS CRIANÇAS ESPERANÇA E NOVAS PERSPECTIVAS
TGraças ao seu apoio leal como apoiadores financeiros ou como voluntários, neste ano que se encerra, a Operação Resgate pôde ajudar mais de 1,000 crianças e famílias em suas maiores necessidades: alimentação, tratamento básico de saúde, materiais e uniformes
escolares, um lugar seguro para as crianças brincarem, uma cadeira de rodas para uma criança com deficiência física, computadores e
cursos de informática para crianças cegas ou com deficiências visuais, a reconstrução de uma casa familiar que havia sido incendiada
e muito mais.
Muito obrigado por ter ajudado a trazer esperança e resgatado a vida de tantas crianças, e promovido melhorias duradouras. Obrigado
por fazer parte da Operação Resgate.

Christian Baumann
Operação Resgate na Suíça
Operação Resgate
Rua Rosa Maria Sales Q09 LT36 | Patos-PB -Tel. +55 83 9677-6381 | oresgate_brasil@operationrescue.ch | www.operaçãoresgate.org.br
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NOVO PROJETO PARA CRIANÇAS EM
SITUAÇÃO DE RUA
Centenas de crianças advindas de famílias muito pobres visitam
os três centros educativos da Operação Resgate na Etiópia todos
os dias.
Poder atender outras dezenas de crianças em situação de rua no
novo centro educativo da Operação Resgate na cidade de Mekelle
na Etiópia nos deixa muitíssimo felizes.
O Banco Mundial apoia o governo da Etiópia com projetos que resgatam as pessoas da pobreza em diversas regiões do país e lhes
oferece uma base sólida para a vida. Nós compartilhamos essa
visão e, graças ao árduo trabalho da equipe local da Operação
Resgate na Etiópia, nós ganhamos o contrato para a realização do
“Projeto Rede de Proteção Produtiva Urbana” em Mekelle.
Quase todas as organizações não governamentais (ONGs) que
atendem as crianças da região participaram do processo seletivo
e a Operação Resgate foi escolhida pelos excelentes resultados
do nosso trabalho ao longo dos anos.
Na fase inicial, um grupo de trabalho composto por membros
da Operação Resgate e do departamento de Serviço Social local
irá selecionar as 123 crianças que mais precisam de ajuda. Nós
vamos nos assegurar de que as crianças selecionadas são as
mais carentes da região, e nos esforçaremos para localizar seus
familiares.
Na fase seguinte, cada criança receberá a oportunidade de vir
morar no centro educativo da Operação Resgate por um mês. Eles
receberão cuidados de saúde, alimentação, apoio educacional e
psicológico, semelhante a uma casa de recuperação.
A nossa experiência mostra que as crianças carentes que mais
conseguem superar as dificuldades são aquelas cujas famílias
também receberam apoio. Por isso, nós buscaremos conversar
com as famílias das crianças em situação de rua para lhes oferecer apoio e suporte educativo. As famílias que expressarem
interesse poderão ter suas crianças participando do projeto por
dois anos, o que permitirá que as crianças recebam alimentação
diária, roupas, alfabetizacao e cuidados médicos. Os pais das crianças também terão a oportunidade de receber cuidados médicos
e de aprender uma atividade geradora de renda para que possam
conquistar sua independência financeira ao longo do tempo.

NOVO CENTRO EM MAYCHEW, ETIÓPIA

FORTALECENDO AS MENINAS
Nossa colega, Bereket, juntamente com a voluntária Meredith,
criaram uma reunião semanal com as meninas na Etiópia, com a
finalidade de encorajá-las.
Muitas destas meninas não recebem apoio ou encorajamento em
casa para estudarem ou para se esforçarem para ter um trabalho
quando crescerem, então por meio da leitura de livros que fortalecem a auto-estima e a identidade destas meninas, a Bereket e a
Meredith tem realizado conversas sobre as possibilidades de cada
um de nós para construirmos um futuro melhor para nós mesmos
e para as pessoas a nossa volta. Assim, estamos construindo
um alicerce e relacionamentos que vão ajudá-las a enfrentar as
adversidades da vida.
O grupo tem sido um grande sucesso: as meninas sempre participam dos encontros e gostam muito do tempo que elas têm juntas.
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Em edições passadas da nossa Carta de Notícias, nós compartilhamos sobre o desejo de construir o quarto centro educativo na Etiópia
para atender o grande número de crianças que vivem em situação de pobreza extrema, e também mencionamos o longo processo
para aprovação do projeto com o governo local.
Agora, porém temos excelentes notícias: em Maio deste ano, nós finalmente recebemos a aprovação do governo regional para
construção deste projeto, e o governo também doou um terreno de 4,000 metros quadrados para a construção do centro educativo!
Estamos muitíssimo felizes em compartilhar que já construímos uma cerca e iniciamos a construção da fundação do centro educativo.
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A HISTÓRIA DA ALAINE
Alaine nasceu em uma das famílias mais pobres do bairro onde está
localizada a Operação Resgate em Patos, na Paraíba. Abandonada
pelo marido, a mãe dela estava desempregada e vivia com outras
12 crianças em uma casa com dois quartos pequenos.
A mãe dela não tinha condições para cuidar dos filhos e filhas, e
dar a eles a educação que eles precisavam.
A Operação Resgate começou a trabalhar em Patos a aproximadamente 10 anos atrás, com o objetivo de resgatar as crianças de
situações perigosas. Foi quando a Alaine começou a visitar o centro
educativo do projeto em 2009, e desde então, ela vem se desenvolvendo e amadurecendo. Quando perguntamos se ela gostaria
de dizer algo para os apoiadores da Operação Resgate, estas foram
as palavras dela:
“Meu nome e Alaine, e eu tenho 16 anos. A primeira vez que eu
vim para a Operação Resgate, eu percebi que eles estavam me
ajudando. A minha infância aqui no projeto foi muito feliz. Tudo o
que a professora Gabi me ensinou foi muito especial para mim, e
eu tenho muito a agradecer ao fundador da Operação Resgate, o
Marciano Teixeira. Ele me aceitou e fez muito por mim.
A Operação Resgate me deu a melhor infância do mundo. Eu acho
que todas as crianças e jovens que estão na Operação Resgate
comigo são muito gratos por tudo o que foi feito por nós - eu não
sei como nós poderíamos re-pagar por tudo isso. Foi e continua
sendo um tempo maravilhoso, pelo qual eu apenas posso agradecer à Operação Resgate e ao Marciano. Obrigada por me receber,
e obrigada porque eu pude aprender tudo o que eu queria. Eu só
posso dizer obrigada, muito obrigada!”.

GRANDE SUCESSO COM O CURSO DE
COSTURA
No ano passado nós compartilhamos que graças a uma fundação
Suíça, foi possível comprar 6 máquinas profissionais de costura e
concluir o nosso primeiro curso de costura. Os cursos continuam
acontecendo e são um grande sucesso.
Atualmente a Jaqueline está ensinando 15 mulheres de diversas
idades, sendo que a maioria moram no nosso bairro. A mais nova
delas tem 18 anos e começou a visitar a Operação Resgate quando
ela era uma criança. Assim como as outras mulheres do curso, ela
não sabia sequer costurar à mão, mas agora, depois de 6 meses,
elas já estão costurando almofadas, saias, bonecas, toalhas de
banho e toalhas de mesa.
Algumas das mulheres do grupo já estão vendendo os produtos que
elas produzem e outras estão obtendo renda por meio da prestacao
de servicos de reparos e consertos de roupas. Além de obterem
um rendimento financeiro por meio do seu aprendizado, elas têm
no grupo, um espaço em que elas podem construir amizades e se
fortalecerem emocionalmente.
Nós vemos que estes cursos representam um suporte imenso e uma
melhoria na vida das participantes.
A Jaqueline conta com muita alegria sobre como as mulheres estão
se desenvolvendo: “Nestes últimos meses, eu notei progresso em
várias áreas, graças ao compromisso e a concentração das participantes. Eu vejo o desejo delas de aprenderem mais e de juntas,
conquistarem bons resultados. Além disso, a costura pode mudar a
vida das pessoas - para algumas delas, por exemplo, tem sido um
modo de lutar contra a depressão, acaba sendo um tipo de terapia.
Nós nos tornamos uma família, e compartilhamos nossas emoções,
pensamentos e nossas vidas.”
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ÍN DIA
A EXPERIÊNCIA DA VOLUNTÁRIA MORIAH NA OPERAÇÃO RESGATE NA ÍNDIA: UM
SONHO DE INFÂNCIA SE TORNA REALIDADE.
“Não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz que realmente importa.”
Desde que eu era uma menina, eu sabia que eu queria ir à Índia.
Meu coração se atraía pela cultura e pelo povo indiano de um modo
como eu nunca consegui explicar muito bem. Aos 16 anos, quando
uma viagem que eu estava planejando fazer para a Índia não deu
certo, eu não sabia quando eu teria de novo uma oportunidade
de visitar o país. Em 2018, eu fui convidada a participar de uma
viagem para a Índia com a Operação Resgate, por meio da Igreja
em Ação.
Naquele momento, a Operação Resgate estava atuando na Índia a
apenas 1 ano. Quando eu cheguei na cidade de Kolkota, algo no
meu coração me dizia que eu teria que continuar voltando para
lá. A linda intensidade da Índia é algo que você nunca esquece.
Eu lembro da primeira vez que eu vi aquela cidade, enquanto o
Amit e o Alem nos guiavam. No caminho, nós conhecemos algumas
das crianças atendidas pela Operação Resgate, e eu fiquei tocada
pela alegria delas.
Foi uma benção poder ajudar a oferecer o programa educativo e
conhecer a equipe local, e a incrível humildade deles, que se torna
visível enquanto eles dão tudo o que eles tem de mais importante
para esta causa que é tão importante para eles: desde o excelente cozinheiro que prepara a comida mais gostosa para o almoço
diário das crianças, até a Geeta que cresceu na rua e agora está
dedicando a vida dela a tirar as crianças da pobreza.
Eu me apaixonei pela Operação Resgate. Eu consegui me envolver mais com o projeto, e neste ano eu pude visitar o local onde
o projeto foi formado pela primeira vez na cidade de Mekele, na
Etiópia. De novo, a energia, a alegria e a paixão da equipe foi uma
experiência incrível! Tudo isso me toca profundamente e eu continuarei a apoiá-los de todo o jeito que eu conseguir. Eles mudaram
a minha vida e ficaram com um pedaço do meu coração.
Mesmo neste ano quando eu fui visitar o projeto na Índia pela
segunda vez, eu pude notar o desenvolvimento da organização, da
equipe e das crianças. Meu amor por eles aumenta cada dia mais,

Madre Teresa de Calcutá

e eu fico com o coração apertado toda a vez em que eu tenho que
deixá-los “em casa” depois que eles saem do projeto. Apesar disso,
eu sei que cada criança está desenvolvendo habilidades, e sendo
amada de um modo que vai permiti-los encontrar sua própria voz
e ter um futuro muito melhor.
Eu me sinto encorajada pela Operação Resgate e pelos esforços
deles em tirar crianças, famílias e comunidades da pobreza, por
não fecharem os olhos e por serem uma ajuda concreta para elas.
Eu espero poder servir como voluntária da Operação Resgate por
muitos outros pela frente.
Moriah Lorentz
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na Índia.

Dados Bancários

Seu aploio!
O projeto Operação Resgate é mantido por
mantenedores como voce. Precisamos de
seu apoio.
R$ 50 | R$ 30 | R$ 20 mensais.

Selo independende de reconhecimento de
que os recursos são utilizados de forma
transparente e corretamente auditadas
todos os anos.

BANCO BRADESCO
OPERAÇÃO RESGATE BRASIL
AG. 1563 PATOS
CONTA 15718-0
OPERAÇÃO RESGATE BRASIL
www.operacaoresgate.org.br

