
 

Na busca por Direitos Humanos e Justiça, a Juventude por um Mundo Unido da 

América Latina uniu forças para dar apoio concreto às organizações UniRedes na 

América Latina e Caribe, durante a transmissão ao vivo do grupo musical "Gen 

Verde". Estas organizações vêm trabalhando há muito tempo na construção de 

uma sociedade mais justa e fraterna e é por isso que durante a transmissão serão 

levantados fundos para estas ONGs (Organizações Não-Governamentais) que 

estão espalhadas por todo o continente espalhando esperança e demonstrando 

que a JUSTIÇA e um MUNDO mais UNIDO e FRATERNO é possível. 

Através deste breve tour, convidamos você a conhecer melhor as ONGs às quais 

serão destinados os recursos arrecadados e as atividades que elas realizam. 

Live-streaming Gen Verde | UniRedes 
Jueves 7 de Mayo 

13hs (Col/Per/Mex) | 14hs (Ch/Py/Bol/Ven) | 15hs (Arg/Uy/Br) 

Pelo canal do United World Project no YouTube:: 

https://bit.ly/UnitedWorldProject   

¿ 	O que é “UniRedes”? 

Nasceu em 2013 no Brasil, quando mais de 40 organizações sociais nascidas em 

toda a América Latina e Caribe, como resultado do carisma da unidade, se 

reuniram pela primeira vez. Hoje são mais de 60 ONG que trabalham no campo 

social, reconhecendo a fraternidade como o ingrediente fundamental de suas 

ações. Como uma rede, buscam que, numa dimensão global, a América Latina e 

o Caribe, unidos por sua diversidade, promovam a coesão social através da 

cultura da fraternidade. Fortalecidos pela mútua colaboração e comunhão, 

desejam fortalecer seu impacto na sociedade e suas estruturas na busca do 

bem comum, contribuindo assim para a erradicação de todas as desigualdades 

sociais.  
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CODESO, Nueva Vida | Uruguai 

Na sua luta contra os efeitos da pobreza e da marginalidade, o 

projeto contempla na atualidade o desenvolvimento de três 

centros educativos onde se realiza o cuidado integral de 

crianças e adolescentes e seu contexto familiar, assistindo na 

atualidade a 221 pessoas. 

E-Mail: nuevavid@vera.com.uy 

 

 

 

 

 
 
Assoc. Civil Unipar / Paraguai 
Tem o propósito de contribuir à formação de valores e ao 

desenvolvimento da cultura da fraternidade no Paraguai e em 

particular no contexto do bairro San Miguel de Capiatá. Ajuda a 

promoção social, moral, cultural e religiosa das pessoas 

marginalizadas. Trabalhando particularmente com as crianças do 

bairro e de setores circundantes, mas também atendendo  algumas 

das necessidades básicas da comunidade. 

E-Mail: uniparasoc@gmail.com 
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CASA DE LOS NIÑOS | BOLIVIA  
 Está localizada na zona noroeste de Cochabamba, 

Bolívia. Trabalha com aproximadamente 500 pessoas 

entre adultos, jovens e crianças. A partir do trabalho 

desenvolvido com a comunidade foi se constituindo 

uma cidadela chamada “Arco-Íris” onde vivem 104 

famílias e mais de 250 crianças e adolescentes, 

muitos deles com diversas doenças e/ou em situação 

de abandono. 

E-Mail: infocasadelosninos@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

UNISOL | BOLIVIA  
Conta com dois centros: um na cidade de Cochabamba, que 

oferece assistência completa a crianças e jovens em situação de 

risco. OI segundo na cidade de Santa Cruz, oferece assistência 

completa e cuidado a crianças em situação de vulnerabilidade de 0 

a 12 anos. O projeto apoia também planos de microcrédito e 

melhoramento das casas. 

E-Mail: fundacionunisol@gmail.com  
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PROYECTO EL CASTILLO | CHILE  
Seu âmbito de ação é a educação e o desenvolvimento 

comunitário de um grupo de 45 famílias consideradas altamente 

vulneráveis do setor El Castillo, em Santiago do Chile. O objetivo 

principal é evitar o abandono escolar, realizando um trabalho de 

promoção humana e suprindo necessidades de vestimenta, 

alimentação e materiais escolares, através do apadrinhamento 

das crianças e jovens. 

E-Mail: proyectoelcastillo.chile@gmail.com  

 

 

SUNRISE | EQUADOR 
O povoado de Esmeraldas era já uma das mais pobres do país e depois do forte 

terremoto de 2016 viu piorar sua situação. O projeto “Sunrise Ecuador” atualmente 

apoia três comunidades num processo que, além dos aspectos materiais e econômicos, 

propõe a reconstrução psicossocial para recuperar as esperanças nos membros dessas 

comunidades. 

E-Mail: sirangelo1@hotmail.com  
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LA PERLA | VENEZUELA 
La Perla tem como objeto impulsionar o 

desenvolvimento integral das pessoas e suas 

diferentes realidades, através do diálogo, da 

pedagogia da reciprocidade e dos valores que 

oferece a fraternidade universal. 

Asociación Civil la Perla: 

Teléfonos Móvil: +58 412 333- 15-77 | +58 414 239-44-34 

 

 
SOLFAMI | COLOMBIA  
Localizada em Bogotá/Colômbia promove 

a fraternidade universal e a harmonia 

familiar como base da sociedade ideal, por 

meio de atividades culturais, espirituais e 

materiais, através dos projetos. 

https://youtu.be/9N6K8HejvQk 

 
 

FUNDACIÓN LUCÍA | ARGENTINA 
Localizada em bairros vulneráveis de Tucumán, Argentina, busca gerar um crescimento 

integral de crianças e adultos, através da educação, saúde, esportes e promoção social. 

https://www.fundacionluciatucuman.org/ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 5	

CASITA ESTRELLA | ARGENTINA 
Centro Comunitário da Argentina, que promove o desenvolvimento da comunidade, o 

empoderamento e a dignificação pessoal gerando vínculos de reciprocidade, através da 

alfabetização dede adultos e apoio escolar a crianças, responde a necessidades 

primárias de saúde. https://www.casitaestrella.org/

 

 

SILUVA | ARGENTINA 
Aborda a problemática de pessoas com deficiência intelectual e desfavorecidas a nível 

econômico-social, e sem recursos e orientação em relação a seus direitos adquiridos, 

priorizando o amor para consegui-lo. 

https://www.centrodediasiluva.com/ 
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NUEVO SOL | ARGENTINA 
Contribui para a prevenção e resolução das consequências da 

pobreza, especialmente as que o abandono infantil produz nas 

crianças e adolescentes, acompanhando a família junto à sua 

comunidade, no descobrimento de suas possibilidades e 

desenvolvimento. 

http://www.asociacionnuevosol.org.ar/ 

 

CENTRO SOCIAL NUEVOS HORIZONTES | ARGENTINA 

Localizado em Punta Alta, Buenos Aires. Realizam 

atividades e serviços na área da saúde, alimentação 

e educação a crianças e famílias, que passam por 

diferentes situações de vulnerabilidade. Seu 

objetivo é de alcançar um completo 

desenvolvimento psicofísico e social, no exercício 

pleno dos seus direitos. 

https://www.centronuevoshorizontes.org/ 

 

 
LUDOTECA INCLUSIVA | HONDURAS  

Localizada em Honduras. Oferece ferramentas para o desenvolvimento de habilidades, 

convivência, autonomia e a paz, para crianças e adolescentes de baixa renda de zonas 

rurais, em situação de rua e deficiência.   

E- Mail: asociacionhunu@gmail.com  
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CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
“HORNOS- LAS  ÁGUILAS” |MÉXICO 
 
Localizado em uma das zonas mais pobres da 

Cidade do México. Com mais de 30 anos de 

trabalho voluntário, trabalham oferecendo 

serviços médico-dentários, consultas 

psicológicas, clube de tarefas escolares, doação 

de estímulos alimentares (despesas familiares), 

entre outras atividades 

E-Mail: jtccm28@prodigy.net.mx  

+52 1 5518513155 

Facebook: https://www.facebook.com/CentroSocialHornos/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLEGIO SANTA MARIA | MÉXICO 

 

Surge em Puebla/México, para atender as necessidades 

mais urgentes deste povoado. 

Atualmente o Colégio conta com 386 alunos na pré-escola e 

ensino fundamental. São 45 pessoas que trabalham no 

Colégio, entre funcionários administrativos, docentes e 

auxiliares. 

Colegio Santa Maria México 
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ESTANCIA JUAN PABLO II | MÉXICO 
 
Surge no município de Acatzingo, Puebla, como 

resposta ante a problemática dos pais que saem para 

trabalhar e as crianças que ficam sozinhas. Tem o 

compromisso de promover um espaço seguro de 

fomento à educação inicial e a estimulação precoce. 

https://www.facebook.com/EstanciaJuanPabloII 

 

 

CENTRO SOCIAL ROGER CUNHA | BRASIL 
 

Atua há 27 anos no distrito de Ouro Verde, nos arredores de 

Manaus/AM, no Brasil. 

Atendem diariamente a 150 crianças e adolescentes e cerca de 

70 famílias, todas em situação de vulnerabilidade social, sem 

acesso aos direitos básicos. 

E-Mail: csrogercunha@gmail.com 

Página web: www.csrogercunha.org 
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SOCIEDADE MOVIMENTO DOS FOCOLARI |  BRASIL 

Se encontra no município de Vargem Grande Paulista/São Paulo. Inclue 

ações com crianças, adolescentes jovens e famílias do bairro, em 

situações de vulnerabilidade. O objetivo é proporcionar-lhes um 

treinamento que os ajude a proteger-se dos perigos que os rodeiam. 

Página web: https://smf.org.br/   

 

  

 

 

 

 

 

AFAGO | San Pablo, BRASIL 

Assiste diariamente a 280 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos 

de idade em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo 

de que se desenvolvam pessoal e profissionalmente.  

Opera na área de assistência social, num caráter sócio-

educativo, assim como em atividades nas áreas de saúde, 

educação, esportes e treinamento. 

https://www.afagosp.org/ 

 

 

 

 

  

 

  



	 10	

Para maiores informações e contato com as ONG’s, 
acesse:  

https://ciudadnueva.com.ar/por-la-paz-la-unidad-la-concordia-

y-la-fraternidad-universal/ 

E-Mail de UNIRedes: uniredesalc@gmail.com  

	

	


