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LOGÍSTICA DO BEM 

Data: 05/09/2021
Local: São Paulo/SP
Objetivo: Em prol dos projetos FSF 
Feedback: Esta foi a primeira doação enviada via 
aérea para Campo Grande (MS) e para Cuiabá (MT), 
para o Projeto Coração Curumim, uma parceria 
com a RTE Rodonaves - Francisco Rodrigues - 
responsável pela ação. 

LOGISTIC OF GOOD 

Date: 09/05/2021
Venue: São Paulo, SP
Goal: On behalf of the FWB projects
Feedback: This was the first donation sent by air to 
Campo Grande (MS) and Cuiabá (MT) to the Project 
Curumim Heart, a partnership with the freight and 
cargo company Rodonaves – Francisco Rodrigues – 
head of the action.

EXPEDIENTE
Direção:

Wagner Moura Gomes - fundador-presidente da FSF
Gerência:

Marcele Aroca Camy
Coordenação:

Laureane Schimidt  e Tatiane Resende
Execução:

Equipe de Comunicação e Marketing 
Redação:

Alline Gois  e Natália Silveira/estagiária
Design Gráfico:

Fernanda Calixto 
Colaboração:

Mayara Tayanne

EXPEDIENT
Direction: 
Wagner Moura Gomes - FWB Founder-President
Management:
Marcele Aroca Camy 
Coordination: 
Laureane Schimidt e Tatiane Resende
Execution: 
Marketing and Communication Team
Writing: Alline Gois and Natália Silveira/ 
Communication Trainee
Graphic Design: 
Fernanda Calixto
Collaboration:
Mayara Tayanne

FIQUE POR DENTRO DE 
TUDO O QUE ROLOU DE 

CAMPANHAS, EVENTOS, 
AÇÕES, APOIOS E 

PARCERIAS EM MAIO DE 
2021

Realizadas pela Fraternidade sem Fronteiras, em 
prol da Organização ou mesmo com participação 
da FSF

STAY UP TO DATE WITH 
EVERYTHING THAT 

HAPPENED IN CAMPAIGNS, 
EVENTS, ACTIONS, SUPPORT 
AND PARTNERSHIPS IN MAY 

2021
Carried out by Fraternity without Borders, on 
behalf of the Organization or even with the  FWB 
participation

AÇÕES, EVENTOS E 
CAMPANHAS DE VOLUNTÁRIOS

VOLUNTEER ACTIONS,
EVENTS AND CAMPAIGNS 
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SOLIDARY NETWORK PROJECT

Date: 09/07/2021
Venue: Belo Horizonte, MG
Goal: FWB Volunteers initiatives on behalf of the 
communities
Feedback: The Solidary Network Project 
distributed 1,200 lunchboxes in Belo Horizonte, 
Minas Gerais capital. The regular action covered 
nine areas of the city. Head for the action: Rodrigo 
Freitas 

PROJETO REDE SOLIDÁRIA 

Data: 07/09/2021
Local: Belo Horizonte/MG
Objetivo: Iniciativas de Voluntários FSF em prol de 
comunidades
Feedback: A Rede Solidária distribuiu 1.200 
marmitas em Belo Horizonte, capital mineira. A 
ação, que é contínua, atendeu nove regiões da 
região. Responsável pela ação: Rodrigo Freitas 



CAMISETAS PARA O MALAWI 

Data:07/09/2021
Local:Campinas/SP
Objetivo: Em prol dos projetos FSF
Feedback: Foram doadas 350 camisetas para o 
projeto Nação Ubuntu, no Malawi/África, que 
atende crianças, jovens, adultos e idosos que vivem 
no Campo de Refugiados Dzaleka. Wania Faria - 
responsável pela ação. 

AÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 

Data: 12/09/2021
Local: Boston/EUA
Objetivo: Divulgação da FSF
Feedback: Foi montada uma mesa da FSF no “26º 
Brazilian Independence Day Festival in Boston”. 
A iniciativa é uma oportunidade para divulgar os 
projetos da FSF e também fortalecer e expandir o 
grupo de voluntários de Boston. Pablo Bispo - um 
dos organizadores da ação. 

MOVIMENTO DE FRATERNIDADE NA RUA 

Data: 14/09/2021 e 28/09/2021
Local: Jaboatão dos Guararapes/PE
Objetivo: Iniciativas de Voluntários FSF em prol de 
comunidades
Feedback: “As ações são sempre maravilhosas, 
foram mais de 200 marmitas doadas neste mês. 
São muitos braços fraternos se unindo nesse 
movimento e cada vez mais fortificando a causa 
para atender nossos irmãos em situação de rua.  
Sabryna Beckman - responsável pela ação.

SHOW MUSICAL

Data: 14/09/2021
Local: Campina Grande/PB
Objetivo: em prol do projeto microcefalia, amor 
sem dimensões
Feedback: As crianças, mães e cuidadores 
receberam um show musical na casa de apoio Ipesq 
(Instituto Professor Joaquim Amorim Neto), com 
a participação especial da cantora Janine Luma e 
do apoiador da causa Rossandro Kliney - Romero 
Moreira - coordenador do projeto Microcefalia, 
amor sem dimensões. 

T-SHIRTS FOR MALAWI

Date: 09/07/2021
Venue: Campinas, SP
Goal: On behalf of FWB projects
Feedback: 350 t-shirts were donated to the Ubuntu 
Nation project, in Malawi/Africa, which serves 
children, young people, adults and elderly people 
living in the Dzaleka Refugee Camp. Wania Faria – 
head of the action. 

A CONCERT

Date: 09/14/2021
Venue: Campina Grande, PB
Goal: for the project microcephaly, love with no 
dimensions
Feedback: Children, mothers and caregivers 
attended a concert at the support house Ipesq 
(Institute Professor Joaquim Amorim Neto), with 
the special featuring of the singer Janine Luma and 
the cause supporter, Rossandro Kliney – Romero 
Moreira – coordinator of the Microcephaly project, 
Love Without Limits.

VOLUNTEERS ACTION

Date: 09/12/2021
Venue: Boston, EUA
Goal: To promote FWB 
Feedback: A FWB table was set up at the “26th 
Brazilian Independence Day Festival in Boston”. 
The initiative is an opportunity to promote the 
FWB projects as well as strengthen and expand the 
volunteers group in Boston. Pablo Bispo – one of 
the action organizers.

FRATERNITY ON THE STREET MOVEMENT

Date: 09/14/2021 and 09/28/2021
Venue: Jaboatão dos Guararapes, PE
Goal: FWB volunteers initiatives on behalf of 
communities
Feedback: “The actions are always wonderful; 
it was more than 200 donated lunchboxes this 
month. There are many fraternal arms coming 
together in this movement, strengthen the cause 
more and more to take care of our brothers and 
sisters in street”. Sabryna Beckman – head of the 
action.
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KETTE DER LIEBE

Data:17/09/2021 
Local: Alemanha
Objetivo: Em prol dos projetos da FSF
Feedback: Pensando em promover os projetos da 
Fraternidade sem Fronteiras e criar uma cooperativa 
de artesãs em prol do bem, o grupo alemão de 
voluntárias do Evangelhos sem Fronteiras criou o 
Kette der Liebe,em que produzem sabonetes para 
venda. O valor arrecadado é em prol dos projetos 
da FSF. Responsável pela ação: Lenilda Stehlik. 

SACOLAS ARTESANAIS

Data:23/09/2021
Local: Campina Grande/PB
Objetivo: Em prol do projeto Jardim das Borboletas
Feedback: Como forma de colaborar com o projeto 
Jardim das Borboletas, abraçado pela Fraternidade 
sem Fronteiras, a voluntária e coordenadora da 
ação, Claudia Othero disponibilizou sacolas que 
podem ser adquiridas. Responsável pela ação: 
Claudia Othero 

ARRECADAÇÃO PARA O DIA DAS CRIANÇAS 

Data: 24/09/2021
Local: Uberlândia/MG
Objetivo: Iniciativas de Voluntários FSF em prol de 
comunidades
Feedback: Foram arrecadados brinquedos para 
serem doados para as crianças do Assentamento 
Santa Clara, em Uberlândia/MG. Na ação, foram 
distribuídos brinquedos e montada várias 
brincadeiras para comemorar o Dia das Crianças - 
Giovanna Gadia -  uma das responsáveis pela ação.

EVANGELHO SEM FRONTEIRAS

Data: 20/09/2021
Local:Alemanha
Objetivo: Divulgação da FSF
Feedback: O Evangelho sem Fronteiras nasceu 
no início da pandemia. Durante o evento é 
apresentada a FSF - uma ação na qual conseguimos 
apadrinhamento e doações -  Lenilda Stehlik- uma 

KETTE DER LIEBE

Date:09/17/2021 
Venue: Germany
Goal: On behalf of FWB projects
Feedback: Intending to promote Fraternity without 
Borders projects and to create a female artisan 
cooperative for the good, the German group of 
women volunteers Gospel without Borders created 
the Kette der Liebe, where they make soap for sale. 
The amount collected goes to FWB projects. Head 
for the action: Lenilda Stehlik. 

GOSPEL WITHOUT BORDERS 

Date: 09/20/2021
Venue: Germany
Goal: To promote FWB
Feedback: The gospel without Borders was born at 
the beginning of the pandemic. During the event, 
FWB was introduced – an action in which we got 
sponsorship and donations. Lenilda Stehlik: one of 
the responsible for the action.  

ARTISAN BAGS

Date: 09/23/2021
Venue: Campina Grande, PB
Goal: On behalf of project Garden of Butterflies
Feedback: As a way of collaborating with the project 
Garden of Butterflies, embraced by Fraternity 
without Borders, the volunteer and collaborator 
Claudia Othero, provided bags for sale. Head for 
the action: Claudia Othero 

COLLECTION OF TOYS FOR CHILDREN’S DAY

Date: 09/24/2021
Venue: Uberlândia, MG
Goal: Initiatives of FWB volunteers initiatives on 
behalf of the  communities 
Feedback: Toys were collected to be donated 
to children of the Santa Clara Settlement, in 
Uberlândia, MG. During the action, toys were 
distributed and several games were set up to 
celebrate Children’s Day – Giovanna Gadia – one of 
the head for the action.
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ACOLHER E CONSOLAR 

Data:25/09/2021
Local: transmissão pelas redes sociais
Objetivo: Divulgação da FSF
Feedback:  O amigo da causa, Wellerson Santos, 
promoveu uma live para apresentar o projeto 
Acolher Moçambique, que contou com a 
participação do coordenador do projeto, Alan 
Xavier. Responsável pela ação: Wellerson Santos.

CAMPANHA DE DIA DAS CRIANÇAS

Data: 27/08/2021
Local: Hortolândia - SP
Objetivo: Iniciativas de voluntários FSF em prol de 
comunidades
Feedback: Envio para Goiânia - GO de materiais de 
costura para serem retirados pela médica Telma - 
Teka Benabou. 

TO WELCOME AND TO COMFORT

Date: 09/25/2021
Venue: Broadcast on social media
Goal: To promote FWB 
Feedback: The friend of the cause, Wellerson 
Santos, promoted a live streaming to present 
the project Welcoming Mozambique, which had 
the participation of the project coordinator Alan 
Xavier. Head for the action: Wellerson Santos.

CHILDREN’S DAY CAMPAIGN

Date: 08/27/2021
Location: Hortolândia, SP
Objective: FWB Volunteer’s initiatives in favor of 
communities
Feedback: Shipping to Goiânia, sewing materials to 
be removed by the doctor Telma - Teka Benabou. 

Vo
lu

nt
ee

rs

 

Initia
tive

CAMPAIGN: DONA LAURA SHELTER HOME

Initiative: Fraternity without Borders 
Start: December/2019 | Status: Active
Objective: The Dona Laura Shelter Home, which 
operates in the city of Tete/Mozambique/Africa, 
offers housing, food, access to education, leisure 
and health to children abandoned by their families. 
To continue this work and to welcome more 
children, the Home needs more hearts to join this 
cause, contributing to the construction of a new 
reception center.

CAMPAIGN: DONA LAURA SHELTER HOME

Initiative: Fraternity without Borders 
Start: December/2019 | Status: Active
Objective: The Dona Laura Shelter Home, which 
operates in the city of Tete/Mozambique/Africa, 
offers housing, food, access to education, leisure 
and health to children abandoned by their families. 
To continue this work and to welcome more 
children, the Home needs more hearts to join this 
cause, contributing to the construction of a new 
reception center.

CAMPANHA CORAÇÃO CURUMIM 

Realização: Fraternidade sem Fronteiras 
Início: 24/07/2020 | Status: Ativa
Objetivo: A campanha é direcionada, 
exclusivamente, para as comunidades indígenas 
dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, 
além das do país vizinho ao Brasil, o Paraguai. O 
valor arrecadado é revertido em kits com alimentos, 
materiais de higiene e, ainda, para perfuração de 
poços que possibilitem o fornecimento de água 
limpa.

CURUMIM HEART CAMPAIGN 

Initiative: Fraternity Without Borders 
Start: 7/24/2020 | Status: Active
Objective: The campaign is directed exclusively to 
the indigenous communities of the states of Mato 
Grosso do Sul and Mato Grosso, as well as those of 
the neighboring country of Brazil, Paraguay. The 
collected value is reversed in kits consisting of 
food, hygiene materials as well as tools for drilling 
wells that enable clean supply.



CAMPANHA: A FRATERNIDADE
NAS RUAS DO BRASIL  

Realização: Fraternidade sem Fronteiras
Início: 27/09/2020 | Status: Ativa 
Objetivo: Ampliação do projeto Fraternidade na 
Rua - que já possui um polo no MS, para as cidades 
do Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Uberlândia/
MG e Belo Horizonte/MG, podendo ser expandido 
ainda para outras regiões do país.

CAMPAIGN: FRATERNITY ON
THE STREETS OF BRAZIL 

Initiative: Fraternity Without Borders
Start: 09/27/2020 | Status: Active 
Objective: Expansion of the Fraternity On the 
Street program - up to now acting just within 
Mato Grosso do Sul state -  to the following cities: 
Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Uberlândia/MG 
and Belo Horizonte/MG, and, potentially, to some 
other cities around the country.

CAMPANHA VILA DAS CRIANÇAS 

Realização: Fraternidade sem Fronteiras 
Início: 09/2020 | Status: Ativa 
Objetivo: Diante da necessidade humanitária em 
Búzi, agravada pela passagem do ciclone Idai, a 
Fraternidade sem Fronteiras apoiou a iniciativa 
da Soul Frater,  que começou a construção de um 
orfanato para acolher crianças  órfãs e/ou em 
situação de vulnerabilidade. Com o objetivo de 
terminar a construção e possibilitar o acolhimento 
de mais crianças, foi criada a Campanha Vila das 
Crianças - Búzi/Moçambique, que visa arrecadar 
R$ 244 mil 840. O orfanato está sendo construído 
em Búzi, num espaço doado pelo governo local. 

CHINDREN’S VILLAGE CAMPAIGN 

Initiative: Fraternity Without Borders 
Start: 09/2020 | Status: Active 
Objective: Face the humanitarian aid needs in 
Búzi, recently stroke by the Tropical Cyclone Iday, 
Fraternity Without borders has supported the 
initiative of Soul Frater towards building a foster 
home to shelter vulnerable orphan children. 
In order to finish building and propitiate the 
sheltering for more children, the Children’s Village 
campaign - Búzi/Mozambique, aiming to raise  
BRL 244,840.00. The foster home is being built in 
Búzi, on a land donated by the local government. 

CAMPANHA ÁGUA ÁFRICA  

Realização: Fraternidade sem Fronteiras 
Início:04/2019 | Status: Ativa
Objetivo: A campanha arrecada doações únicas 
ou mensais com o objetivo de perfurar poços 
artesianos nas regiões da África Subsaariana 
(Madagascar e Moçambique). A perfuração de 
poços proporciona melhor qualidade de vida 
e saúde para crianças, adultos e idosos, além 
de permitir a implementação de hortas nas 
comunidades atendidas. 

WATER AFRICA CAMPAIGN

Initiative: Fraternity Without Borders 
Start: 04/2019 | Status: Active
Objective: The campaign collects single or onthly 
donations to drill potable water wells an the sub-
Saharan Africa (Madagascar and Mozambique) 
Drilling wells propitiates better quality of life 
and health to children, adults and elderly, beside 
allowing them to grow vegetable gardens within 
the served communities. 

CAMPANHA: CASAS DE CORAÇÃO  

Realização: Fraternidade sem Fronteiras 
Início: 09/2020 | Status: Ativa
Objetivo: Casas de Coração visa arrecadar recursos 
para a construção de casas para famílias que vivem 
no campo de refugiados de Dzaleka/Malawi/
África. O custo  para a construção de uma casa no 
local é de R $1.700. Além disso, poder oferecer um 
lar para famílias que, atualmente, vivem na área 
de transição do Malawi (espaço onde refugiados 
de guerra se abrigam até poderem ter recursos 
financeiros para construírem as próprias casas).

CAMPAIGN: HEART HOMES 

Initiative: Fraternity Without Borders 
Start: 09/2020 | Status: Active
Objective: The Heart Homes program aims to 
raise funds for building homes to families from 
the refugee field in Dzaleka/Malawi/África. The 
cost for building a house on the place is BRL 1,700. 
Besides, being able to offer a home to families who, 
at present, live in the transition area of Malawi 
(the area shelters war refugees till they raise their 
own funds to build own houses).  



FWB PARTICIPATION IN EVENTSPARTICIPAÇÃO/ DIVULGAÇÃO EM EVENTOS 

BRASILEIROS FANTÁSTICOS 

Data: 14/09/2021
Local: Live no perfil do Instagram Entre Brasucas 
Objetivo: O evento, que contou com a participação 
do presidente-fundador Wagner Moura, visou 
divulgar o trabalho realizado pela Fraternidade 
sem Fronteiras. 

AWESOME BRAZILIANS

Date: 09/14/2021
Venue: Broadcast live on Instagram profile Entre 
Brasucas 
Goal: The event, that had the participation of the 
founding president, Wagner Moura, aimed to 

2° WORKSHOP DE MIXAGEM E PRODUÇÃO 
MUSICAL

Data:28/09/2021
Local:  o amigo da causa, Edo Portugal, realizou 
o Workshop de mixagem e produção musical 
para o público, em prol dos projetos FSF.  As 
arrecadações foram doadas para o projeto Ação 
Madagascar.

2nd MIXING AND MUSIC PRODUCTION 
WORKSHOP 

Date: 09/28/2021
Venue:  The cause’s friend Edo Portugal, held the 
workshop of mixing and music production to the 
public, on behalf of FWB projects. Proceeds were 
donated to the project Act Madagascar.

APOIOS E PARCERIAS DE 
EMPRESAS, INSTITUIÇÕES E 
ARTISTAS, EM PROL DA FSF

SUPPORT AND PARTNERSHIPS OF 
COMPANIES, INSTITUTIONS AND 
ARTISTS, ON BEHALF OF FWB

POUSADA CATAMARÃ

A pousada, localizada em Arraial da Ajuda (Bahia), 
irá reverter R$ 2,00 a cada reserva fechada. Além 
da arrecadação, a empresa irá divulgar a causa 
FSF para os hóspedes.

LUA CHEIA

A pousada Lua Cheia, de Búzios (Rio de 
Janeiro) irá divulgar o trabalho realizado pela 
Organização e reverter os recursos arrecadados 
para os projetos FSF. A cada reserva fechada 
pelos clientes, R$ 2,00 serão doados para a FSF.

CITTA D’ ITALIA

A pousada, localizada em Campo do Jordão (São 
Paulo), irá divulgar os trabalhos realizados pela 
organização e arrecadar recursos em prol dos 
projetos FSF.   A cada reserva fechada pelos 
clientes, R$ 2,00 serão doados para a Organização. 

GASTHAUS PETER BOUTIQUE

A pousada, localizada em Campo do Jordão (São 
Paulo), irá divulgar os trabalhos realizados pela 
organização e arrecadar recursos em prol dos 
projetos FSF.   A cada reserva fechada pelos 
clientes, R$ 2,00 serão doados para a Organização. 

POUSADA CATAMARÃ (CATAMARÃ INN)

The inn, located in Arraial da Ajuda, Bahia, will 
revert R$ 2.00 (approximately 0.36c) for each 
reservation closed. In addition to the collection, 
the company will promote the FWB cause to its 
guests.

LUA CHEIA

The Pousada Lua Cheia (Lua Cheia Inn), in Búzios 
(Rio de Janeiro) will publicize the work carried out 
by the Organization and revert the funds raised 
to FWB projects. For each reservation closed by 
customers, R$ 2.00  (approximately 0.36c)  will be 
donated to the FWB.

CITTA D’ ITALIA

The inn, located in Campo do Jordão (São Paulo), 
will publicize the work carried out by the 
organization and raise funds in support of FWB 
projects. For each reservation closed by customers, 
R$ 2.00 (approximately 0.36c) will be donated to 
the Organization.

GASTHAUS PETER BOUTIQUE

The inn, located in Campo do Jordão (São Paulo), 
will publicize the work carried out by the 
organization and raise funds in support of FWB 
projects. For each reservation closed by customers, 
R$ 2.00 (approximately 0.36c).



Did you like? Then share with us photos and 
information about your initiative on behalf of 
the FWB or space gained for the participation 

of the Organization: mkt.eventos@
fraternidadesemfronteiras.org

If you are a volunteer and have taken any 
initiative that was not covered in this edition, 
let us know about the next ones. We want to 
advertise on our website and in the “Tours”! 

;)

See you next edition!
FWB Marketing and Communication Team

Gostou? Então compartilhe conosco fotos e 
informações sobre sua iniciativa em prol da FSF 

ou espaço conquistado para participação da 
Organização: 

 mkt.eventos@fraternidadesemfronteiras.org
  

Caso você seja um voluntário e tenha realizado 
alguma iniciativa que não foi contemplado 
nesta edição, nos avise sobre os próximos. 

Queremos divulgar em nosso site e nos “Giros”! 
;) 

Até a próxima edição!
Equipe de Comunicação e Marketing FSF


