
Maio laranja simboliza o enfrentamento e combate ao abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes. É o símbolo
nacional de acolhimento, cuidado e proteção.
Você sabia que o Brasil registra 500 mil casos de abuso e

exploração sexual de acrianças e adolescentes por ano, e é o

segundo pais no ranking de abuso e exploração sexual infanto-

juvenil? 

Você sabia que a cada hora no Brasil 3 crianças são abusadas e

mais da metade tem até 5 anos de idade? Chocante né? ISSO

NÃO PODE SER TOLERADO!

Como Fábrica de Sonhos estamos lutando para combater esse

mal e lutar pelo cuidado, proteção e direitos das nossas crianças.

Durante todo mês de maio trabalhamos medidas preventivas para

nossos atendidos. Eles aprenderam sobre o toque do sim, toque

do não, foram instruídos a escolherem um adulto de confiança, e

receberam a chave da coragem, chave que foi dada por Deus, e

que vai ajuda-los a quebrar o silencio se alguém tentar fazer algo.

Dessa forma geramos mecanismos de denuncia.

Também tivemos a oportunidade de falar sobre o maio laranja na

Zion, igreja que apoia e investe na Fábrica de Sonhos. Foi uma

honra compartilhar com tantas pessoas um tema tão importante,

que precisa ser conhecido, pois o primeiro passo é saber que

problema existe para buscarmos formas de combate-lo.

DURANTE TODO MÊS 
DE MAIO REALIZAMOS
AÇÕES  ENSINANDO
MEDIDAS PREVENTIVAS
AS NOSSAS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES.
Por que maio laranja?? 
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Iniciamos algumas atividades na Bahia no mês
de Abril, mas até então não tínhamos um local
fixo. Esse mês alugamos uma casa para
atendermos melhor as 100 famílias
cadastradas. 

Os voluntários já estão trabalhando na
reforma da casa, para oferecermos um espaço
lindo e acolhedor para os nossos atendidos.

O nosso desafio é equipar esse espaço, e para
isso precisamos de mesas, cadeiras, estante e
livros para sala de leitura , geladeira, e fogão
para cozinha.

SONHANDO, PROJETANDO
E CONSTRUINDO: MÃOS A
OBRA PARA O PRIMEIRO
EMPREGO.

A questão da desigualdade social tem como
reflexo a vulnerabilidade presente em diversas
famílias, principalmente moradores da periferia. 
 Dentre vários fatores que implica essa fragilidade
, encontra-se o desemprego, agora mais latente
devido a pandemia.

Mesmo quando são oferecidos cursos sérios e
totalmente gratuitos para esses jovens e
adolescentes, sabe-se que todos os problemas não
serão resolvidos, no entanto, a abordagem de
temas como: autoestima, a identidade (reflexiva
como cidadã), a empatia, importância do trabalho,
dentre outros; sem dúvidas ajudará na formação
desse público alvo para a vida e para o mercado
de trabalho.

No dia 22 de maio, iniciamos esse programa que
tem como objetivo contextualizar adolescentes e
jovens sobre aspectos do conhecimento pessoal e
da sociedade iniciando a capacitação para o
mercado de trabalho. A turma é formada por 15
adolescentes a partir dos 14 anos de idade, o
programa  tem 3 meses de duração.

ALUGAMOS UMA SEDE
NA BAHIA



Nos últimos 4 meses participamos de um processo de
aceleração, onde fomos imergidos em muito conteúdo
e várias horas de aulas com especialistas do Terceiro
Setor. Tudo isso para acelerar o nosso desenvolvimento.

Estamos na reta final e a Glocal Aceleradora, vai realiza
um evento de conclusão desse processo.
Queremos te convidar para participar desse evento com
a gente. O link para a inscrição está na Bio do
Instagram da @glocalaceleradora.

AÇÃO DIA DAS MÃES 
NA SEDE DE SP E BA. ALÉM
DE CESTAS BÁSICAS, AS
MÃMAES RECEBERAM KITS
DE CAFÉ DA MANHÃ E KITS
DE MAQUIAGENS.
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JUNTOS, PODEMOS E
VAMOS TRANSFORMAR
REALIDADES. 

ACREDITE: A SUA
CONTRIBUIÇÃO TEM
FEITO A DIFERENÇA NA
VIDA DE MUITOS.

@fabricadesonhosinstituto

www.fabricadesonhos.ong.br

https://www.instagram.com/
http://www.fabricadesonhos.ong.br/

