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COM A SUA AJUDA, AS POSSIBILIDADES SÃO INFINITAS!
Ao longo dos anos eu tenho viajado à India, ao Brasil e à Etiópia
com certa frequência, visitando os projetos e retornando para a
Suíça. Em cada viagem, as diferenças me chocam fortemente. Não
é facil mergulhar em ambos os mundos e não ser impactado de
alguma forma. Neste momento, estamos vivenciando situações
reais, histórias reais de crianças com suas famílias envolvidas em
abusos, fome, prostituição, drogas, crime, violência, sofrimento,
desespero, pobreza, desemprego e desesperança. Essas histórias
têm um nome, um rosto, uma alma que mantém a voz ecoando
nos meus ouvidos. Então nós voltamos para a Suíça, onde também há histórias de sofrimento, mas que se apresentam sob uma
perspectiva bem diferente. Eu gostaria de poder fazer aquelas
vozes soar alto para todos ao meu redor, para que aquelas vozes
fossem ouvidas.
Cada vez que eu voltei para o primeiro mundo, eu senti a responsabilidade de ser um embaixador das vozes dos pobres e dos que
sofrem. Eu sempre espero que um dia alguém tenha tantos recursos para doar, uma herança por exemplo, que não nós saberemos
o que fazer com tantos recursos, mas por enquanto, o que temos
são inumeras vozes
e necessidades que
os nossos recursos
atuais não conseguem atender.

Muito obrigado por terem seus
ouvidos abertos para ouvir as vozes das crianças e famílias pobres, e por responderem de modo
concreto.
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Ao mesmo tempo,
eu me sinto cheio
de esperança quando eu vejo tudo o
que está sendo realizado todos os dias.
Em 2018, nós servimos mais de 300.000 refeições, cuidamos
de mais de 1.000 crianças e fornecemos mais de 2.000 sacolas
de roupas e 1.000 pares de sapatos. Para muitos, nós tornamos
possível que eles frequentassem uma escola técnica e ajudamos
muitos outros a se matriculassem em universidades. Tudo isso foi
realizado graças ao generoso apoio dos nossos doadores e com
uma pequena mas poderosa equipe de voluntários que reside

na Suíça, na Irlanda do Norte, nos EUA
e outros países.
Muito obrigado por terem seus ouvidos
abertos para ouvir as vozes das crianças
e famílias pobres, e por responderem
de modo concreto. Obrigado por hoje
fazer parte do que pode ser alcançado
no terceiro mundo.

Eu sigo com grande expectativa diante
do trabalho que realizaremos e sobre
todas as outras vidas que nós vamos ajudar a melhorar.
Com gratidão,

Marciano Teixeira
Fundador e CEO da Operacão Resgate
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MINHA VISITA À OPERAÇÃO RESGATE
ETIÓPIA
Me alegra compartilhar com vocês notícias em nome da Operação
Resgate na Etiópia. Lembro-me do grande compromisso de todos os
nossos colegas de equipe, bem como dos nossos voluntários diligentes que serviram as crianças carentes em nosso projeto na Etiópia.
Deixe-me contar sobre a nossa organização. Ela foi fundada para servir as crianças muito pobres em Mekele, no norte da Etiópia. O projeto
fornece cuidados antes e depois da escola para crianças cujos pais ou
responsáveis não são capazes de cuidar deles sem um grande apoio
da nossa organização. Todos os
dias, nós alimentamos cerca de
670 alunos em três centros de
atendimento do projeto, e oferecemos chuveiros e cuidados higiênicos, reforço escolar e apoio
espiritual. Também realizamos
jogos e brincadeiras estruturadas para crianças, e oferecemos
oportunidades de participação
em clubes educativos. O centro de atendimento da Operação Resgate (ORE) é um lugar seguro e positivo para crianças que vivem em
circunstâncias muito difíceis.
O ano de 2018 foi um ano abençoado para a ORE. As contribuições
financeiras leais e generosas que recebemos ao longo do ano, dos
nossos doadores na Suíça, Irlanda do Norte, Bélgica, EUA, Alemanha
e Brasil foram extraordinárias. O ano foi cheio de atividades graças
ao envolvimento de muitos voluntários, principalmente da Europa e
dos EUA que vieram para cá para fornecer aulas de inglês para crianças de 10 a 18 anos, reforço escolar, realizar jogos e brincadeiras
e para coordenar diferentes clubes educativos para estudantes do
ensino fundamental e médio. As experiências e o conhecimento com-

partilhados pelos nossos voluntários com as crianças foi excelente.
Foi um prazer vê-los aproveitando a oportunidade para se envolver
mais fortemente com o projeto e compartilhando algumas de suas
experiências de vida com as crianças.
Agora, o governo espera que nos iniciemos a construção do prédio
principal a partir de janeiro de 2019; se não o fizermos, isso sera
uma grande dificuldade pois o governo que nos cedeu o lote de terra
perderá a confiança em nós, então eu gostaria de enviar uma mensagem a todos os nossos generosos doadores para que estendam
suas mãos generosas para apoiar
financeiramente a construção do
novo centro de atendimento do
projeto. Finalmente, eu gostaria
de concluir minha mensagem dizendo que acredito que o segredo do grande sucesso de ORE é
o Deus Todo-Poderoso e todos os
nossos generosos doadores ao redor do mundo, então minha equipe
e eu gostaríamos de louvar a Deus e agradecer a todos os nossos
doadores e amigos comprometidos.

O centro de atendimento da Operação Resgate é um lugar seguro e
positivo para crianças que vivem
em circunstâncias muito difíceis.

Reforço

Eu passei duas semanas maravilhosas com funcionários e crianças
da ORE Etiópia em outubro do ano passado.
Foi ótimo ficar na casa de hóspedes do projeto pela primeira vez. A
casa de hóspedes é um espaço maravilhoso do projeto, onde voluntários podem ficar hospedados. Nós, apoiadores do projeto no Reino
Unido, fizemos uma contribuição finaceira especificamente para aumentar os recursos da casa de hóspedes, e por isso ficar hospedada
lá foi muito especial para mim.
Por causa de uma doença que venho enfrentando, já haviam se
passado dois anos desde a minha última visita ao projeto, então
foi uma alegria passar tempo com Getachew e Hiwot, que são tão
especiais para todos nós que os encontramos em Mekelle ou durnate
suas visitas a nós. Foi muito especial visitar Getachew em sua casa,
conhecer sua esposa e seu bebê.

Desejo-lhes tudo de bom e que tenham um abençoado Ano Novo.
Getachew Tesfay
Gerente Geral da Operação Resgate Etiópia
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O centro educativo do projeto em Mekelle é um lugar vibrante e alegre, com um enorme jardim de infância e com cerca de 500 crianças
que participam do projeto. Um novo funcionário de meio-período
foi contratado, e eu também me senti encorajada ao descobrir que
um acordo foi feito com a Escola Internacional próxima do projeto,
cuja equipe se comprometeu a dedicar voluntariamente um tempo
de ensino ensino para a ORE, bem como fornecer treinamento para
a equipe.
Foi uma alegria liderar alguns momentos devocionais tendo Anteneh como meu tradutor. Foi um desafio falar com tantas crianças de
diferentes idades, mas as histórias da Bíblia sobre Davi foram bem
recebidas e foi maravilhoso na minha última tarde ouvir 150 vozes
gritando em inglês o verso bíblico que eu lhes havia ensinado:
„Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus“ Salmo
143 v. 10

Me deu tanta felicidade ver tantas crianças que reconheci de visitas
anteriores. Dois em particular sempre me chamam a atenção - Yishi
e Brhan, irmãos gêmeos que foram cuidados pelo projeto por alguns
anos.
A história de como eles se reuniram com o trigêmeo Shewit e seus
pais, e como a Operação Resgate trabalhou incansavelmente para
garantir o emprego para os pais e uma casa capaz de acomodar os
sete filhos da família é para mim um exemplo prático do que torna
ORE especial em seu amor e compaixão.
Também é muito encorajador encontrar jovens do projeto a quem
ensinei inglês há alguns anos, agora homens e mulheres jovens
sendo bem sucedidos e gratos por tudo o que a Operação Resgate
fez por eles.
Visitei as casas de várias crianças patrocinadas, incluindo a casa de
Powli, um garotinho patrocinado pelas crianças de minha própria
igreja. Eles enviaram um pequeno vídeo para ele e eu pude tirar
algumas fotos e vídeos para fazer uma apresentação sobre Powli
para levar para casa.
Ver as condições de vida das crianças e suas famílias na Etiópia é
sempre tocante para mim. Desta vez, visitei a menor casa que eu já
vi – estimo que a casa tenha 1,90 metro de comprimento por 1,90
metro de largura, onde havia uma cama e um espaço para alguns
poucos tensílios de cozinha e roupas. Uma mãe e seus dois filhos
moravam lá.
Um destaque foi uma viagem a Maichew para ver o site que acreditamos que Deus, através das autoridades locais, concedeu para a
construção de um quarto centro educativo.
Também foi uma alegria visitar os centros em Adwa e Adigrat, principalmente para ver os ex-meninos do ORE (Girmay e Yonas na cidade
de Adigrat e Mulubrhan na cidade de Adwa) em cargos de liderança.
Ambos os centros educativos estão florescendo e em Adwa, a parede
ao redor do local para o novo centro estava quase completa durante
a minha visita, tornando possível que o trabalho de construção pudesse começar já no Ano Novo, se os recursos financeiros chegarem
por meio de doações.
Além de participar dos momentos devocionais da equipe, eu também tive a oportunidade de conversar com a equipe, a pedido de
Getachew, sobre questões relacionadas às recentes controvérsias no
Reino Unido sobre instituições nao-governamentais relacionadas à
transparencia financeira, à proteção infantil e à seleção de voluntários
e funcionários.
Foi uma alegria transmitir a Getachew e à equipe o nosso agradecimento pelo claro senso de vocação e comprometimento sincero deles
com as crianças e ao projeto.
Kate Doherty
Diretora da Operação Resgate do Reino Unido e Irlanda do Norte.
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A HISTÓRIA DA OPERAÇAO RESGATE
EM SÃO PAULO BAIRRO DO ARRICANDUVA

Brasil
UMA NOVA VISÃO PARA O FUTURO

•

Na inauguração da ONG Operação Resgate no ano de 2008, tive o
prazer de participar como voluntária. Sendo efetivada no ano seguinte, como professora. Fiquei de 2008 a 2015, saindo por motivo de
saúde, mesmo distante do projeto mantive uma relação de amizade
e companheirismo com todos.
Em 2018 tive novamente o prazer de ser convidada por Marciano Teixeira para coordenar o projeto Operação Resgate, ficando na função
de coordenadora pedagógica durante 9 meses, trabalhando lado a
lado com a antiga gestora.
Em janeiro de 2019 recebi o convite do Sr. Marciano Teixeira para
assumir a gestão da ONG Operação Resgate/Brasil. Me sinto feliz em
poder contribuir com o desenvolvimento da ONG através da minha
experiência anteriormente adquirida com as crianças, adolescentes
e a comunidade dos bairros beneficiados.
No entanto, diante das necessidades observadas a Operação Resgate
tem o intuito no ano de 2019:
•

•
•
•

Desenvolver aulas de aeróbica com pessoas da terceira idade.
Buscar novas parcerias com instituições tais como: SENAI, SESI
e outras.
Fazer a reabertura da oficina de corte e costura.
Firmar parceria entre ONG, família e escola, através de oficinas
pedagógicas para uma melhor aprendizagem.
Firmar parceria com a saúde da família (médico, agente de
saúde e dentista).

•
•
•
•
•
•

Criar uma associação com os pais de alunos frequentadores da
ONG para nos ajudar com a manutenção e ideias para o
projeto.
Trazer cursos profissionalizantes para o bairro.
Desenvolver uma horta comunitária.
Solicitar doações no comércio: padarias, supermercados,
açougues.
Desenvolver projetos na área de leitura fazendo uso da
ludicidade.
Visitar outras instituições em busca de novos conhecimentos.
Pretendo atender as crianças de outros bairros no turno
manhã.

Diante da minha visão como nova gestora da Operação Resgate compete refazer o social, reinventando e criando, condições objetivas
para que o acesso as oportunidades, democraticamente possível,
se façam, através de alternativas pedagógicas/sociais, criadas por
pessoas solidárias, preocupadas com os diversos tipos de vulnerabilidades sociais.
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PORQUE SER UM PARCEIRO?
Como parceira da Operação Resgate, pude perceber a suma importância desse projeto para a
cidade de Patos, em especial a
comunidade assistida do Bairro
do Mutirão e Alto da Tubiba.
É percebível a transformação
ocorrida após os trabalhos iniciados: Os Índice de criminalidade,
prostituição infantil e pedofilia
foram reduzidos consideravelmente naquela região, devido ao trabalho feito por excelência e amor
de uma equipe que está sempre em movimento.
A ONG disponibiliza á crianças e os adolescentes atividades educativas e de apoio, balé, esporte, lazer, judô, músicas, além de assistência social e familiar a comunidade.
Ou seja, somos a própria sociedade em movimento para o bem de
todos, especialmente crianças e adolescentes carentes.
Você, sociedade como nós, pode fazer parte.
Envolva-se!

Após sua fundação, em janeiro de 2017, o Projeto Resgate Crianças
e Adolescentes São Paulo – Brasil manteve-se em reformas e adequações para a aula inaugural, neste período de tempo recebemos a
ilustre visita do casal Marciano e Cristina, onde em contato com o Sr
Pedro representante das comunidades Eliane e Fernandes, fizemos
uma incursão pelo interior das comunidades carentes e traçamos
planos e metas para iniciarmos efetivamente as aulas em agosto do
corrente ano, o que aconteceu em 07 de agosto de 2017.
A equipe formada pela coordenadora Caroline, Ângelo, Abigal e Simone, posteriormente juntaram-se ao projeto a pedagoga Cristiana,
os voluntários Ágata Lígia, André
e Tainá.
Ao longo desses mais de 26
meses, de atuação recebemos
diversas doações e o apoio dos
diversos segmentos da sociedade, contamos com mais de 40 crianças e novos voluntários, Wallace, Rauanda e Paulo Henrique.
O propósito inicial continua forte
em todos que desde o inicio lutaram pelo ideal de dar uma oportunidade melhor para as crianças de
tirá-las das ruas, apoiar suas famílias, oferecer condições para sua
formação, dar-lhes amor para que cresçam assumindo sua cidadania
e contribuindo para um futuro melhor. Com este objetivo bem claro, temos o papel primordial de conscientizar os novos voluntários
para que deem continuidade a esta nobre missão de não ignorar o
contexto social que conduz as crianças desamparadas, em estado de
vulnerabilidade e risco social.

Como parceira da Operação
Resgate, pude perceber a suma
importância desse projeto para a
cidade de Patos.

Jissandra Saionara da Silva Brito
Presidente da diretoria da Operação Resgate em Patos

Paulo Sérgio de Souza
Diretor da Operação Resgate no Bairro Aricanduva, São Paulo

Esses objetivos só serão alcançados em formas de doações, colaboradores e voluntariados, e por aqueles que reeducam, agem e
interagem socialmente. Dessa forma, o desenvolvimento da ONG está
relacionado aos programas, projetos, ações e serviços desenvolvidos
pelas entidades colaboradoras.
Edinete Martins
Diretoria da Operação Resgate em Patos - Brasil
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têm instrução ou estão desempregados, seus filhos podem ter um
futuro melhor, por meio da educação que lhes permite ter um bom
emprego no futuro.
Queremos apoiar pelo menos 15 crianças no campo da educação,
a partir de 2019. Algumas crianças realmente são muito esforçadas
e nós acreditamos que com a educação, elas podem ter um grande
futuro. O desafio é que a maioria das famílias não consegue pagar
uma mensalidade escolar nem os materiais para ir a escola. Eles
realmente precisam da nossa ajuda.

Índia
Na Operação Resgate Índia, localizada na cidade de Kolkata, nós
trabalhamos principalmente com as crianças que moram nas ruas,
crianças órfãs e crianças extremamente pobres. Os pais não tem
condições para lhes dar comida, roupas e abrigo. Em cada família
há geralmente quatro a cinco crianças. Muitos pais são alcoólatras e
viciados em drogas, ou dependentes químicos e não tem como cuidar
de sua família. As mães precisam trabalhar longas horas para cuidar
dos filhos. Os pais das crianças são iletrados e não tem emprego.

Ocasiões Especiais e Atividades: A Índia é um país de muitas religiões e festivais, com pelo menos um ou dois festivais acontecendo
todo mês. Como as crianças não estão familiarizadas com muitas dessas festividades, nós as ensinamos sobre essas datas comemorativas
e organizamos algumas atividades e alimentos especiais nesses dias.
Observamos dias como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Independência, Dia da República, Holi, Natal, Programa de Intercâmbio
de Presentes, etc.

No início do nosso trabalho, a nossa equipe visitou diversos bairros
e convidou as crianças mais pobres e mais vulneráveis, com quem
tentamos trabalhar de uma forma holística no nosso centro educativo.
A nossa equipe e os professores tentam ensinar competências de
vida, assim como o desevolvimento da leitura e escrita nas crianças.
Atualmente atendemos de 40 a 45 crianças que vêm ao projeto diariamente em duas sessões, cuja programação inclui:

Nossa visão
A nossa visão é garantir que as nossas crianças tenham um futuro
brilhante e uma carreira ou profissão de sucesso. Queremos quebrar
as barreiras do ciclo de pobreza da família. Se o pai ou a mãe não

Visões e necessidades futuras
Estamos planejando fornecer um treinamento vocacional para os pais
das crianças atendidas pelo projeto. A maioria não tem um bom
emprego e não tem as habilidades necessárias para encontrar uma
atividade geradora de renda.
•
Precisamos de um espaço maior para o nosso centro educativo,
para que as crianças tenham mais espaço para sentar, brincar e
fazer suas atividades diárias.
•
Além disso, o nosso centro precisa de um chuveiro, pois a maioria
das crianças não tem banheiros, o que faz com que eles tenham
que tomar banho nas ruas a cada dois ou três dias.
•
Esperamos encontrar um espaço apropriado o mais rápido possível.
•
Além disso, também precisamos de alguns materiais, como computadores para nosso escritório, para que as crianças possam
aprender a usar computadores.

hu
Alem Kic

Alem Kichu
Diretor da Operação Resgate Índia

Devocional: Cada dia as crianças, os funcionários e os professores
começam o dia com um momento devocional. Nós cantamos uma ou
duas canções, e oramos a Deus pelo dia.
Ensino: A primeira metade de cada dia é reservada para a educação
básica. Como, para a maioria das crianças, esta é a primeira geração
da sua família que está tendo a oportunidade de aprender a ler e a
escrever, nós precisamos ensinar primeiramente o básico, como os
alfabetos e os números em inglês, que é idioma predominante, e na
linguagem regional.
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Atividades: Após o estudo, as crianças participam de atividades
que lhes permite aprender de modo diferente e criativo. Eles fazem
pintura, trabalhos artisticos, cantam músicas, assistem filmes e jogam
jogos.
Nutrição: Hà mais de um ano, o nosso centro se tornou famoso entre
as crianças e seus pais por oferecer o melhor alimento - quentinho,
saboroso, nutritivo e de boa qualidade - na região. As refeicões includem arroz, lentilhas, ovo, frango e legumes. Em ocasiões especiais,
fornecemos Biryani que é um prato local tradicional feito com arroz
frito, temperos locais, carne e legumes, além de oferecermos também
coalhada doce, arroz de requeijão etc ocasionalmente. Antes de comer a comida, as crianças sempre agradecem a Deus pelo alimento.
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O CONTAINER PARA A ETÓPIA CHEGOU!
Você deve ter ouvido falar de um container de doações enviado pela
Operação Resgate da Irlanda do Norte para a Etiópia? É verdade!
Com ajuda de generosos doadores e colaboradores enviamos nosso
primeiro container para o Projeto na Etiópia. Nele está contido: roupas, computadores, brinquedos, cobertores, equipamento de cozinha
e muito mais.
Em visita a Etiópia em Outubro, Karen fez uma avaliação sobre quais
materiais seriam de maior utilidade para o projeto e começou a se
movimentar na Irlanda para completar o container. Em meados de
Março, o container chegou no porto da Etiópia e demos graças a Deus
por isso, mas mesmo com muita burocracia e atrasos na documentação o Container finalmente chegou na Operação Resgate em Mekele
no dia 21 de Maio para grande alegria de todos. Confiantes em Deus
e orando sempre, consideramos a possibilidade do enviou de um segundo container futuramente, pois sabemos que o seu conteúdo será
de grande beneficio para as crianças, nos alegra muito ver o amor
e empenho de todos envolvidos, isso nos serve de grande incentivo
para próximas ações gigantescas como essa.

OPERAÇÃO RESGATE - PATOS
Rua Rosa Maria Sales Q09 LT36 - Bsirro do Mutirão - Patos - PB- CEP 58708-215
Tel. (83) 2146-0675 - Cell (83) 99677-6381- Whatsapp +55 83 99928-2639
E-Mail: oresgate_brasil@operationrescue.ch
www.operacaoresgate.org.br
Conta Bancária:
Operaçao Resgate - Brasil
Bradesco Ag. 1563
Conta 15718-0

OPERAÇÃO RESGATE - SÃO PAULO
tainer
o do con
Conteúd

Rua Costeira 563 - Bairro do Aricanduva - Sãp Paulo - SP- 03573-010
Tel. Whatsapp +55 11 94856-6357 Email: saopaulo@operationrescue.ch
www.operacaoresgate.org.br
Conta Bancária:
Operaçao Resgate - Brasil
Bradesco Ag. 1911
Conta: 37155-6
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