
 

 
MISSÃO 

 

Estimular o humanismo; por meio de atividades e ações que sejam instrumentos reais, 

para guiar, inspirar e motivar, individual e coletivamente, comportamentos, escolhas e 

propósitos que permitam VIVER O PRESENTE COM MAIS ALEGRIA E 

VISLUMBRAR O FUTURO COM MAIS ESPERANÇA. 

 

UNIDADES/ENDEREÇOS: 

 

Centro de Comunicação Social e Administração Central – Rua Cuiabá, 341 – Prado. Tel.: 

3658.5798////      e-mail: proacao.comunicacao@gmail.com 

 

Núcleo de Cultura Proação: Rua Lunds Ferreira, 255, Bairro Nova Vista – Belo Horizonte 

– Minas Gerais – CEP: 31 070 120 – Telefones: 3488.2736/// (31) 9951.4150///  

 

Casa de Acolhimento “Filhos de Nazaré”: Rua Cuiabá, 329 – Prado – Tel.: 3334.5798/// 

 

Casa de Acolhimento “Mãos de Maria”: Rua Cuiabá, 342 – Prado. Tel.: 3332.8566 – e-

mail: maosdemaria@yahoo.com.br 

 

A ENTIDADE 

 

O NÚCLEO DE COMPOSIÇÃO DE PARCERIAS EM PROJETOS & AÇÕES – “O 

PROAÇÃO”, a partir da convicção de que o “Ser Humano precisa ser humano”, é uma 

Entidade sem fins lucrativos, reconhecida e constituída, legalmente.  

 

Foi criado por Ângela Proença em agosto de 2005 , com a proposta de oferecer a crianças e 

adolescentes inseridos em um ambiente de risco social e pessoal, um espaço de 

desenvolvimento de múltiplas habilidades, promoção da autoestima, crescimento pessoal e 

interpessoal, com competência e cidadania. 

 

Diretoria Executiva: Presidente: Ângela Proença 

                                  Vice Presidente: Maria Inês Chaves 

                                  Diretora Financeira: Ana Maria Géo 

                                  Diretora Social e de Eventos: Márcia Prudente. 

 

O foco de atenção de “O Proação” é a criança e o adolescente, buscando oferecer-lhes 

condições e oportunidades de construção de um novo projeto de vida!  

 

     Nossas atividades, ações e relacionamentos interpessoais têm como foco levar aos acolhidos 

uma proteção ampla e segura e aos assistidos oportunidades para posicionarem-se de 

maneira crítica e construtiva diante das diferentes situações do seu dia-a-dia.  

Quando a criança é amada, bem acolhida e bem formada as dificuldades e obstáculos 

existenciais são mais fáceis de serem administrados.  
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A violência envolvendo jovens tem sido nos últimos anos um dos maiores problemas 

enfrentados por nossa sociedade. Por isso a proteção e a assistência as crianças é de suma 

importância.  

NOSSAS UNIDADES: 

 
1. NÚCLEO DE CULTURA –  Desenvolvido na Comunidade Nova Vista 

 

1.2.PROJETO RITMO E MOVIMENTO. 
 

As crianças chegam “O Proação” a partir de quatro anos. Para a Entidade, o domínio 

prazeroso da arte de dançar e a convivência em grupo são condições essenciais para o 

pleno exercício da cidadania. As crianças brincam e desenvolvem a criatividade aprendendo 

a dançar. Número de crianças: 160 de 3 a 17 anos. 
  

O Corpo de Baile de “O Proação” – com 40 integrantes, usa a dança/música 

para elevar sentimentos, aprimorar a audição, o equilíbrio e a coordenação motora e valorizar 

crianças e jovens sem oportunidade, que se descobrem artistas, vencendo paradigmas e 

preconceitos. 

 

2. CASAS DE ACOLHIIMENTO: Instaladas na Rua Cuiabá – PRADO. 

 
São duas Unidades pertencentes a “O Proação”, criadas para promover a guarda de 

crianças vítimas de abandono, abuso, mãos tratos e violência doméstica. 

Sua função principal é oferecer aos seus acolhidos, proteção, carinho e um ambiente familiar, 

proporcionando um bom desenvolvimento físico, mental e social até que seus lares estejam 

prontos para recebê-los de volta ou encontrarem uma nova família (Adoção) 

      Todo o acompanhamento e atividades desenvolvidas têm como prioridade a participação     

– quando possível - dos familiares ou responsáveis, cuja presença e apoio contribuem      

para o bem estar e bom desenvolvimento das crianças.  

 

Merece destaque a sintonia a ser estabelecida entre toda a equipe multidisciplinar e 

operacional e as crianças, proporcionando-lhes uma vida saudável e prazerosa, buscando 

suprir as “ausências” e “perdas”...  

 

2.1. CASA DE ACOLHIMENTO  FILHOS DE NAZARÉ –Criada para 

promover a guarda de crianças de zero a 6 anos,  vítimas de abandono, abuso, 

mãos tratos e violência doméstica. Retiradas de seus lares por determinação 

judicial – total de crianças: 15 

 

2.2. CASA DE ACOLHIMENTO  “MAOS DE MARIA” –Criada para 

promover a guarda de crianças de zero a 1 ano,  vítimas de abandono, abuso, 
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mãos tratos e violência doméstica. Retiradas de seus lares por determinação 

judicial – total de crianças: 15 

 

O EVENTO PROAÇÃO FASHION DAY – ESTE ANO NA SUA 9ª EDIÇÃO. 

 

Como todos sabem a maior dificuldade das Entidades filantrópicas é a escassez de recursos 

para sua manutenção operacional e administrativa para dar uma qualidade de vida saudável 

as suas crianças. 

Assim realizamos  há nove anos este evento, sempre no mês de agosto, para arrecadar 

dividendos para ajudar na manutenção da entidade. Trata-se de um desfile onde unimos a 

beleza da Moda com a beleza da Solidariedade – A beleza de TER com  a beleza de 

SER! 

Para a manutenção das unidades temos um convênio com a Prefeitura Municipal e contamos 

também, com a contribuição mensal de nossos SÓCIOS FRATERNOS – São amigos e 

familiares.  

 

------------------------------------------------------------- 


