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Bom Dia Maria
Queridos membros da
Associação Beneficente Maria
Pequena. Já completamos 2 anos
de existência e estamos cheios
disposição para fazermos
trabalhos maravilhosos com as
crianças carentes de Poço Fundo.
Este ano com uma super
novidade, o Centro Cultural Maria
Pequena, localizado no centro da
cidade.

Queremos dar boas vindas aos
novos membros da diretoria que
acabaram de ser eleitos e
agradecer ao Prefeito de Poço
Fundo, Renato Oliveira e o
Secretário de Desenvolvimento
Humano, Zetinho, que estão
dando todo apoio para as
atividades da ONG acontecer.

Não podemos deixar nosso
agradecimento também à antiga
gestão, que sem eles nossa
primeira semente não seria
plantada e já começado a
frutificar com tanta força.

Lanche
Tudo preparado com muito carinho pra toda essa turma!

Este informativo tem o intuito de
mostrar os trabalhos que já
realizamos na ONG e apresentar
as próximas ações para 2013.
Queremos pedir a colaboração e
envolvimento de todos os
associados em nossos projetos e
ações para que, com amor e
união, possamos fazer diferença
na vida dessas crianças.
Boa leitura!!!

Alegria
É só diversão com o nosso pessoal!

RETROSPECTIVA 2012
Acompanhem um pouco das atividades
da ABMP realizadas no ano passado.
Elas irão continuar este ano e nossa
intenção é cada vez mais aperfeiçoá-las
e levar para as crianças o que temos de
melhor.
Projetos Fixos da ABMP:
 Oficina de Violão:
Quando: 3 vezes por semana
Público: 70 crianças
Profissionais envolvidos: 1 professor e um 1
auxiliar voluntário
Parceria: Café Santo Eustáquio


Projeto Minas Olímpico Geração
Esporte:
Quando: 3 vezes por semana divididos em 2
turmas: manhã e tarde
Publico: 100 crianças
Atividade: Atividades esportivas, recreação e
reforço escolar
Profissionais envolvidos: 1 Coordenadora e 2
estagiários do Curso de Educação Física

Parcerias: ABMP/ Prefeitura Municipal de Poço
Fundo/Secretaria de Esportes e Juventude do
Estado de Minas Gerais
 Oficina de Desenho:
Quando: 2 vezes por semana
Publico: 15 crianças
Profissionais envolvidos: 1professor
capacitado

Pareceria: Café Santo Eustáquio e Leandro
Ferreira
 Oficina de Natação:
Quando: 1 vez por semana
Publico: 100 educando
Profissionais envolvidos: 1 coordenador e 2
estagiários do Curso de Educação Física
Pareceria: Associados ABMP

AÇÕES REALIZADAS EM 2012
Com o apoio dos amigos, associados da
ONG e empresas parceiras, pudemos
realizar ao longo do ano algumas ações
paralelas aos projetos já atendidos pela
ONG.

Nossos pequenos recebendo o esperado chocolate
da Páscoa e na comemoração do Dia das Crianças

Páscoa – Reunimos as crianças em uma
tarde de sábado para apresentarmos o
verdadeiro significado da Páscoa e
entregarmos chocolates como símbolo
desta data que foram doados com muito
carinho pelos funcionários da empresa
Mapfre Serviços Financeiros.
Dia das Mães – As mães das crianças
atendidas pela ONG foram recebidas
pela equipe da ABMP para uma manhã
de reflexão, descontração e
aprendizagem. Além

de um delicioso lanche e um belo
presente para homenagear o Dia das
Mães.

Dia das Crianças – Organizamos
uma tarde de recreação, lanches e
muita alegria para as crianças. Além
de um delicioso lanche e presentes
maravilhosos doados pela marca de
brinquedos Candide.
Bazar da Pechincha – Foi a
segunda edição do bazar e um
verdadeiro sucesso. Arrecadamos de
parceiros objetos novos e usados em
bom estado e vendemos a preços
populares.
Toda
a
população
compareceu e a ONG conseguiu

arrecadar uma boa verba para ajudar em
suas atividades.
Natal – As crianças tiveram uma tarde
diferente com muito entretenimento,
teatro mostrando o verdadeiro sentido do
Natal e um saboroso lanche. Para

finalizar, foram entregues sacolas de
Natal contendo um brinquedo, produtos
de higiene pessoal e guloseimas, para
comemorar esta data tão especial. Essas
sacolas
foram
arrecadadas
por
associados e colaboradores da APBM e
recebidas pelas crianças das mãos do
próprio Papai Noel que também marcou

presença nesta festa. Assim
encerradas as atividades do ano.

foram

Visita do Papai Noel

PRÓXIMAS AÇÕES PARA 2013
A nova diretoria já se reuniu e fechou um planejamento
para 2013. Pedimos a todos que se programem para
estarmos juntos nestas datas e poderem nos ajudar nos
projetos, não só no dia, mas também na organização e
arrecadação do que for preciso para a realização de cada
evento.








MAIO – 31 – (Corpus Christi) – HOMENAGEM ÀS
MÀES E INAUGURAÇÃO DO CENTRO
CULTURAL MARIA PEQUENA - CCMP.
JUNHO – FESTA JUNINA
JULHO – FEIJOADA BENEFICENTE
OUTUBRO – dia 12 – Dia das Crianças
NOVEMBRO – dia 16 – BAZAR DA PECHINCHA
DEZEMBRO – dia 14 – NATAL E
ENCERRAMENTO DO ANO DE 2013

DOAÇÃO DE LIVROS
No Centro Cultural Maria Pequena, iremos montar uma biblioteca para as crianças. Por isso,
pedimos a ajuda de vocês na arrecadação de livros para nosso acervo. Podem ser livros novos
ou usados em bom estado, infantis, infanto-juvenis, didáticos, de histórias, de pesquisa, pensando
no público que a ONG atende crianças até 13 anos, mas também para que possamos estender
para outros cidadãos.
Gostaríamos de poder inaugurar o Centro Cultural, no dia 31/05 já com uma boa quantidade de
livros na casa. A entrega poderá ser feita até o dia 24/05 na própria sede, na Rua Prefeito Isaias
de Carvalho, 180, Poço Fundo, aos cuidados da Karina.

COMO AJUDAR

Qualquer pessoa ou empresa pode se tornar um associado ou parceiro da
Maria Pequena.
No site www.mariapequena.org.br é possível encontrar informações de como se
tornar um associado.
Quem não quiser se associar pode optar por fazer contribuições avulsas que
serão bem recebidas e aplicadas para o bem das famílias de Poço Fundo.
Enviem esse informativo para amigos, colegas de trabalho, clientes, afim
de que eles conheçam a ONG e possam se interessam em colaborar de
alguma maneira.

Para depósitos e transferências bancárias:
Associação Beneficente Maria Pequena
CNPJ: 13.504.470/0001-34

Contatos

Banco Itaú (341)

Associação Beneficente Maria Pequena

Ag: 3081
CC: 14632-0

www.mariapequena.org.br
E-mail: faleconosco@mariapequena.org.br

Banco do Brasil (001)
Ag: 2470-8
Poupança: 12983-6 Variação 51

Rua Capitão Antônio Gonçalves nº 20
Centro - Poço Fundo - MG
CEP: 37.757-000

PALAVRA DO PRESIDENTE

ATÉ A PRÓXIMA...
E aqui termina mais uma edição do Bom dia, Maria!

Queridos Associados da ABMP,
Eu estou muito feliz e orgulhoso por estar presidindo a
ABMP e o meu desejo é continuar fazendo um belo trabalho,
junto com a diretoria eleita, nesses próximos anos, buscando
sempre fazer o melhor a cada dia.
Nossa meta é continuar realizando atividades recreativas,
educativas e culturais em nossa Poço Fundo e fazer com
que cada associado fique mais próximo e unido ao nosso
propósito.
Que sejamos reconhecidos pelo nosso maravilhoso trabalho,
por nossa dedicação e amor e por prestar um serviço de
excelência a cada irmão que solicitar nossa ajuda.
Espero e acredito contar com o apoio de todos nesta
jornada.
Abraços,
Marcos de Campos Junior

Esperamos que tenham aproveitado a leitura e se
inteirado com o andamento de nossa ONG.

Aguardem próxima edição !!!
Abraços de toda a equipe ABMP

