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NOS S A H IST ÓR IA
A ONG MUNDO NOVO, NASCEU A PARTIR DO SONHO DE UMA
JOVEM DE APENAS 16 ANOS DE IDADE.
BIANCA CARVALHO, SEMPRE FOI UMA CRIANÇA SONHADORA
LANÇOU SEU PRIMEIRO LIVRO INFANTIL AOS 13 ANOS DE
IDADE. QUANDO BIANCA TERMINOU O SEGUNDO GRAU
ESTAVA DECIDIDA A FUNDAR UMA INSTITUIÇÃO, COM O
DESEJO DE AJUDAR A COMUNIDADE ONDE FOI CRIADA. SE
DEPARANDO COM AS GRANDES DESIGUALDADES SOCIAIS,
BIANCA ESTAVA DECIDIDA A TRANSFORMAR VIDAS NAQUELA
COMUNIDADE OFERECENDO OPORTUNIDADES A CRIANÇAS,
JOVENS E ADULTOS, ATRAVÉS DE PROJETOS EDUCACIONAIS
E CULTURAIS. COM APOIO DA FAMÍLIA E MUITA DEDICAÇÃO
E AMOR O TRABALHO FOI LEVADO A SÉRIO E NO PRIMEIRO
MÊS FOI UM GRANDE SUCESSO!

Histórico da Instituição
A ONG MUNDO NOVO nasceu em janeiro de 2003 através do sonho da Jovem
Bianca Carvalho, que aos 16 anos resolveu fundar a instituição para levar
oportunidades para a Comunidade da Chatuba em Mesquita através de oficinas
culturais. O projeto iniciou em sua própria casa, a partir da execução das
primeiras atividades foi diagnosticada a carência da educação nos assistidos e
na comunidade local, surgindo então à necessidade de se criar
projetos direcionados a educação com acesso a atividades culturais,
em março de 2003 o projeto começa a funcionar em uma casa
alugada dando assim os primeiros passos. Em Julho de 2004 a
instituição passa a ser legalmente conhecida como ONG Mundo
Novo. A instituição pioneira na comunidade trabalha intensamente
para o seu crescimento, em 2006 Bianca Carvalho recebe o Prêmio
FazDiferença do Jornal O Globo na categoria Educação, além de
outros reconhecimentos. Em 2007 a Instituição recebe a Doação de
um terreno da Empresa MG CRED para a construção de nossa
SEDE PRÓPRIA, através da aparição de Bianca Carvalho no
Programa do Faustão. Durante dois anos trabalhamos no
planejamento para a execução de mais um sonho: a Construção da
Sede Própria, esses dois anos foram decisivos na legalização do
terreno e na criação das plantas para execução. No dia 16 de Fevereiro de 2009
iniciamos a construção da Sede Própria, com a estrutura de um prédio de três
andares, com salas adequadas, biblioteca, sala de informática, um lindo teatro e
muito mais. Nossa maior meta hoje é o termino da construção, que se encontra
em fase de acabamento. Em Abril de 2010 recebemos a Certificação de OSCIP.
Em nosso oitavo ano de existência estamos em busca de novas tendências e
metodologias para gerar oportunidades para a comunidade, somamos então
nossa história com nossos resultados e resolvemos criar uma nova identidade e
posicionamento para a instituição, passando a partir de Junho de 2010 a ser
Chamada de: INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL MUNDO NOVO,
Criando uma nova filosofia através de 5 pilares: empreendedorismo, educação,
cultura,
esporte
e
cidadania.
Acreditamos
que
Trabalhar
o
EMPREENDEDORISMO em uma COMUNIDADE é muito mais que gerar
oportunidades através de uma EDUCAÇÃO de qualidade, garantindo o acesso a
CULTURA e ao ESPORTE, além da formação em CIDADANIA transformando
pessoas em agentes de transformação.

NOSSAS OBRAS
Em 2009 iniciamos a realização de um grande sonho: A CONSTRUÇÃO
DE NOSSA SEDE PRÓPRIA, esse era um sonho antigo ter uma
estrutura adequada para o melhor atendimento e qualidade de nossos
serviços. Nossas obras começaram no dia 16 de fevereiro de 2009, um
terreno abandonado que servia de lixão para a comunidade, hoje um
prédio de três andares em fase de acabamento.
O primeiro andar já está em funcionamento. Porém ainda faltam alguns
acabamentos. Nosso desejo hoje é terminar toda a construção.

No começo conseguimos limpar o terreno e
colocarmos o muro, portão e calçada.

E no dia 16 de fevereiro de 2009 iniciamos
nosso maior desafio:
As

obras

de

nossa

sede

própria.

E começamos na fundação, com muitos
buracos... E começaram a subir as ferragens

E surgem as primeiras colunas do prédio!

Em fevereiro de 2011 tomamos mais um passo!
Após muitas lutas, perseverança, e coragem, iniciamos as
atividades em NOSSA SEDE PROPRIA.
Começamos a fazer mutirões de ajudas, colocamos a mão na
massa e entramos com a cara e a coragem!
Mesmo ainda com muitas obras a serem feitas demos o nosso
primeiro passo, pudemos observar que a sede que estava
sendo construída estava 1000 vezes melhor do a sede alugada
que estávamos ocupando.
Iniciamos na sede própria com as primeiras ATIVIDADES do
PONTO DE CULTURA ARTE COM VISÃO, mais uma vitória
alcançada, ganhamos o edital público da Sec. Estadual de
Cultura.
No dia 7 de fevereiro iniciamos com todas as atividades
artísticas culturais.
E em 14 de março iniciamos as atividades educacionais com o
Projeto de Educação Infantil Mundo Encantado.

Em Fevereiro tudo era novo! É como se estivéssemos
começando do zero, nascendo de novo. Neste momento
estávamos realmente vivenciando um MUNDO NOVO!
Em dezembro de 2010 fomos contemplados com mais um
edital publico do PROGRAMA CINE MAIS CULTURA, do
Ministério da Cultura e Sec. Estadual de Cultura do RJ, tendo
aprovado nosso CINECLUBE, o primeiro e único CINECLUBE
da Comunidade da Chatuba, em homenagem a Família
Simãozinho, fundadores da Instituição e pioneiros no
trabalho social na Comunidade, foi em demonstração de
carinho e generosidade o Cine recebeu o sobrenome da
Família nascida na Comunidade da Chatuba.

No dia 14 de Março, iniciamos as atividades do PROJETO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL MUNDO ENCANTADO para crianças de 2 a 5 anos!

Dia do Circo
Alunos da Pré-Escola Comemoram o
dia do circo!

Dia da Páscoa
Realizamos a festividade da Páscoa
para todos os alunos da Instituição.

Passeio Ao Teatro Municipal do Rio de janeiro
Em Abril de 2011 tivemos a oportunidade de lavarmos alguns de nossos alunos
para assistirem um espetáculo do Ballet Municipal de Niterói.
Nesta mesma ocasião o mercado Mega Box nos ofereceu o lanche para todos os
alunos e voluntários que participaram do passeio, onde tivemos uma bela e
carinhosa recepção, pizzas e refrigerantes deliciosos que incrementaram este dia
mágico e especial.

Dia das Mães
Realizamos um café da manhã em
homenagem as mães da pré-escola.

Apresentação das crianças para as mães!

Evento Ballet Mundo Novo e Ana
Botafogo
Realizamos um grande evento no Sesc
da Nova Iguaçu com apresentação dos
nossos alunos e a participação especial
da Bailarina Ana Botafogo. Também
tivemos neste evento a participação da
Cia. Jovem de Ballet do RJ e do
Bailarino do Teatro Municipal Moacir
Emanuel.

Solenidade da Entrega da
Doação Recebida pelo Pró-Vida
de Santos
No dia 10 de junho de 2011, a instituição
recebeu mais uma grande vitória:
A doação de uma Kombi OKM !
Como todos sabem tínhamos muitas
dificuldades para buscarmos doações,
pagamos frete constantemente, e
também quando precisávamos levar
nossos alunos para apresentações!
Ficamos muito felizes em receber esta
doação que será de suma importância
para nossa organização

Arraial Cultural
Todos os anos nossa instituição realiza
esse evento, que tem como objetivo a
apresentação de todos os nossos alunos
como demonstração dos resultados do
trabalho realizado no primeiro semestre
do ano. Esse evento é anual e é realizado
desde nossa fundação na rua em frente à
instituição. No mesmo dia também
ocorreu o SESC na Comunidade, que
ofereceu diversos serviços gratuitos para
a comunidade.

Neste ano tivemos o prazer de realiza-lo
em frente a nossa SEDE PRÓPRIA!
Foi sem dúvidas um grande sucesso!

Dia do Soldado
Comemoração do dia do Soldado na
Pré-Escola.

Oficina de Reaproveitamento
de Alimentos!
Em agosto nossas voluntárias
Erivanda e Albertina, participaram
da oficina do SESI COZINHA, através
do convite da REDE DE FORMAÇÃO
E ESTÁGIO dos CEICs (Centros de
Educação Infantil Comunitário).
A proposta era para que elas
multiplicassem aqui na Instituição.
E realizamos uma oficina para as
mães dos alunos!

Apresentação na Bienal do
Livro 2011!
Em setembro tivemos a oportunidade
de apresentarmos um pouquinho do
nosso trabalho na Bienal do Livro no
espaço da Biblioteca Nacional do
Livro, recebemos o convite pelo
Ponto de Leitura do CISANE.
Para o lanche de nossos alunos e
equipe contamos com o apoio do
Bobs de Botafogo, foi maravilhoso
poder oferecer aos nossos alunos esse
momento.

Visita da Xuxa gravação para o
programa TV XUXA da Rede
Globo de Televisão!
No dia 14 de setembro nossa instituição
teve a honra de receber a visita da
Rainha dos Baixinhos, foi um lindo
sonho realizado poder recebê-la com sua
equipe maravilhosa. No dia da gravação
recebemos a doação de brinquedos para
a brinquedoteca e de itens de higiene
para as crianças, que foram distribuídos
na festa do dia das crianças. E como
presente para nossa instituição
recebemos a doação de uma cisterna de
dez mil litros.

Festa do Dia das Crianças!
No mês das crianças realizamos
nossa comemoração para todos os
nossos alunos. Como são muitos
alunos fizemos quatro festas do dia
das crianças em dois dias, divido por
idade.

Gincana Cultural e Festa da
Primavera!
No mês de outubro também foi
organizada uma Gincana Cultural
com o objetivo de interagir com os
alunos, pais e a comunidade.
As atividades foram realizadas
durante todo o mês de outubro, a as
apresentações no dia da festa da
primavera.
Foi uma linda festa com apresentação
do Musical Poetizando a Primavera e
apresentação de todos os alunos da
instituição.

Parceria com o Posto de Saúde
da Chatuba
Através da parceria com o Posto de
Saúde da Chatuba, nossos alunos
receberam os agentes de saúdes, e as
dentistas que fizeram palestras sobre
higiene bucal e aplicação de flúor para
todos os assistidos da instituição.

Projeto Coletivo Coca-Cola
No dia 1º de outubro foi inaugurado o
Projeto Coletivo Coca-Cola.
O Projeto em parceria com a Coca-Cola é
um projeto de empregabilidade, que
prevê a capacitação profissional de
jovens de 15 a 25 anos no mercado
varejo, ao final do curso esses jovens são
encaminhados para o mercado varejo.
A Coca Cola reformou toda a sala e a
equipou para a realização do curso!

Presente de Natal
Neste mês recebemos a doação de um
Play Ground da Pró-Vida de Santos,
como presente de Natal. E participamos
da solenidade em Sorocaba de entrega
do presente!
Nossas crianças estão super felizes com
esse lindo play!

Visita da Igreja Nova Vida de
Bangu com apresentação de uma
peça teatral
No mês de dezembro recebemos a visita
da Igreja Nova Vida que realizou uma
apresentação de uma peça teatral para
as crianças, com distribuição de lanches
e brindes para todos os alunos.

Foram muitas as conquistas e muitas barreiras atravessadas até aqui,
porém nosso trabalho não termina, ainda há muito a ser feito, o que
você viu foi um breve resumo de alguns dos principais acontecimentos
do ano.
Durante todo o ano de 2011 nossa instituição fez inúmeros
atendimentos, assistiu cerca de 300 famílias da comunidade, todos os
assistidos receberam alimentação durante todo o ano, também foram
doados alimentos para as famílias mais carentes. Através do Serviço
Social fizemos visita a todas as famílias assistidas passando assim a
conhecer ainda melhor a realidade de vida de nossos alunos. Durante
todo o ano os alunos levaram diariamente pães e bolos para suas
residências. Também foram doados roupas e itens de higiene.
A você que fez parte de nossa história, que se voluntariou, que se
dedicou, que colaborou, que contribuiu, que dividiu e que esteve
conosco nessa grande caminhada receba nosso muito obrigada!

Existem coisas que só o dinheiro pode comprar.

Existem coisas que só a vontade pode realizar.

Existem coisas que só a dedicação pode fazer acontecer.

Isso só depende de você, do seu querer, do seu amor e de sua vontade.
Basta saber se você esta disposto a se doar.
Dedicar-lhe a algo que não tem recompensas aparentes.

Dedicar-lhe a algo sem precisar publicar no jornal.
Dedicar-lhe a algo em troca de nada.

Dedicar-lhe a algo sem interesses.
Dedicar-lhe a algo mesmo sabendo que não haverá agradecimentos.
Repartir com aqueles que você não conhece.

Amar aqueles que você nunca viu.
Chorar por causas que não estão lhe afetando diretamente.

Sentir pelos outros.
Ser sensível ao próximo, mesmo sabendo que ele não é da sua família.

Dividir ... dividir... dividir...
Não falo em dividir dinheiros ou bens materiais.
Mas dividir o seu amor
Dividir o seu carinho
Dividir a sua dedicação
Dividir o que você faz de melhor

Dividir seu tempo com quem precisa
Dividir seu alimento de cada dia

Dividir sua profissão.

Tornarmo-nos pessoas melhores.
Pensar... Pensar... Pensar...
Pensar no que poderei compartilhar
Pensar no que poderei dividir
Pensar no que poderei me doar
Pensar em amar ao próximo
Pensar em multiplicar

Pensar em me tornar uma pessoa melhor a cada dia.
Refletir... Refletir... Refletir...
Refletir em como anda o mundo...

Refletir nas coisas boas...
Refletir no que eu poderei fazer para melhorar aquilo que não vai bem a
minha volta.

Foto do Morro da Chatuba tirada pelos
nossos monitores

Refletir sobre aqueles que precisam tanta da minha mãozinha.

Fazer algo para mudar!
Contribuir... Contribuir... Contribuir...
Contribuir para um Mundo melhor.
Ser... Ser... Ser...
Ser especial tornando pessoas especiais
Ser querido tornando pessoas queridas
Ser alegre, tornando pessoas alegres.

Ser carinhoso, tornando pessoas felizes.

Ser gentil, tornando pessoas úteis.
Ser a cada dia uma nova pessoa, transformando toda uma
HUMANIDADE.
A você voluntário:

Que se Dispõe
Que se Dedica

Que aprecia
Que ama

Que perdoa
Que divide seu tempo

Que capricha
Que investe

Que luta
Que não desiste

Que chora pelos outros
Que passa noites em claro
Que compartilha

Que se desdobra
Que dá as suas mãos
Que abre os seus braços
Que multiplica para muitos
Que vivencia momentos inesquecíveis

A você voluntário que é:
Uma pedra preciosa
Um tesouro escondido
Um talento raro

Um escolhido
Um ser em extinção
O seu gesto tão nobre e generoso constrói um MUNDO NOVO.
Um Mundo Novo
Sem preconceitos
Sem exclusão
Que abre as portas aos necessitados
Que dá carinho e amor

Que inclui
Que traz para a roda
Que divide

Que persevera
Que alimenta

Que acalanta
Que levanta
Que aquece

Que perdoa
Que ama
Que fornece educação para todos
Que traz cultura
Que forma
Que educa

Que se alegra

Que brinca
Que se diverte

Que se protege
Que se une
Que dá nova vida

Que se forma em uma GRANDE FAMÍLIA de muitos filhos.
Não há dinheiro no mundo que possa comprar tamanha felicidade que é
vivenciar todos esses momentos.
Momentos que ficarão em nossas lembranças para sempre
Momentos que nos dão força para continuarmos
Momentos que aquecem nosso coração

Que nos transformam para que possamos transformar sempre!
Há você nosso muito obrigado!
Não há nenhum gesto no mundo que possa externar nossa ENORME
GRATIDÃO.
É por isso que nesta ocasião lhe dedico este poema, que criei
especialmente para você!
BIANCA SIMÃOZINHO CARVALHO

Mesquita, 17 de dezembro de 2011.
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