NOTAS DE ESCLARECIMENTO
O LAR DE AMPARO À CRIANÇA FILHOS DE DEUS (orfanato dos meninos) vem a público esclarecer a
população sertanezina e aos seus colaboradores alguns fatos referentes às dificuldades financeiras
enfrentadas pela entidade no presente ano:
 A entidade assim como todas as outras entidades sociais de Sertãozinho encontra‐se em dificuldades
financeiras e precisando de ajuda, mas não tem uma dívida já assumida de R$ 500.000,00, o déficit
atual da instituição é de R$ 50.000,00 a título de empréstimos realizados utilizados para cumprir com
a Folha de Pagamento dos meses de janeiro e fevereiro.
 Não temos dívidas trabalhistas e nenhuma pendência junto ao INSS ou FGTS conforme se pode
comprovar através das Certidões Negativas apresentadas para a Prefeitura Municipal as quais
qualificaram a instituição para o recebimento da primeira parcela do Convenio Municipal.
 A Prestação de Contas referente ao ano de 2012, assim como o Balanço Financeiro, aplicações em
projetos, entre outros foram apresentados e aprovados pelo Tribunal de Contas.
 A despesa mensal da entidade gira em torno de R$ 40.000,00, o que resulta ao longo do ano em uma
despesa de aproximadamente R$ 500.000,00, para uma receita de aproximadamente R$ 200.000,00
provenientes do Convênio Municipal, apadrinhamento financeiro de crianças e doações diversas, o
restante temos que conseguir através de eventos sociais, o que está muito difícil. A Casa Abrigo
funciona 24 horas por dia, conta com 20 funcionários que se revezam em turnos de 8 horas,
abrigando atualmente 30 crianças. Além do acolhimento das crianças atuamos junto às famílias
biológicas buscando a reintegração familiar.
 Como se trata de um alto custo mensal para a manutenção da entidade e a previsão da receita está
muito aquém das reais necessidades da casa, a diretoria do orfanato solicitou ao Ministério Público
uma reunião para colocar todas as dificuldades inclusive as financeiras. Foram apresentados por
iniciativa da diretoria, documentações tais como comprovantes da Folha de Pagamentos, encargos
sociais, extratos bancários, entre outros que comprovam a sua despesa e receita mensal. A
preocupação dos diretores é que se os recursos financeiros citados acima não corresponderem as
necessidades financeiras da Casa Abrigo infelizmente não haverá outra alternativa senão o
fechamento da mesma.
 em nenhum momento o Excelentíssimo Promotor Dr. Daniel José Angelis manifestou‐se em relação
ao fechamento da instituição e se colocou à disposição para colaborar dentro da sua jurisdição nas
necessidades da instituição. Salientou ainda que se os dirigentes decidissem pelo fim das atividades, o
município teria que constituir uma Casa Abrigo para atender às crianças de Sertãozinho.
Por fim esperando ter esclarecido algumas dúvidas em relação às dificuldades que a entidade está
atravessando nos colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.
Agradecemos a toda imprensa pelo espaço e apoio neste momento de dificuldades. Informamos aos
amigos e colaboradores que a Diretoria está empenhada em buscar alternativas de receita para solucionar o
problema. Este ano a instituição completa 20 anos desde a sua fundação e já passaram pela instituição
centenas de crianças e adolescentes que hoje estão inseridas no nosso convívio social e se tornaram nossos
amigos.
Infelizmente ainda não temos condições de afirmar que o problema está resolvido. Precisamos de
ajuda e quem puder colaborar com a Campanha “Solidariedade em Ação” (apadrinhamento financeiro de
crianças) entrar em contato com a Casa Abrigo através do telefone 3945.8232 falar com a Jucélia ou Sidnéia,
ou pelo email larfid@terra.com.br.
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