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A sociedade Brasileira, vem passando por diversas dificuldades, dentre todas que, com
certeza conhecemos, o déficit habitacional e moradias em condições precárias, muitas
vezes de risco, fazem parte do contexto que acentua as dificuldades, sendo assim
colocadas na ordem de prioridades em último lugar por essa classe afetada. Mesmo
com programas habitacionais, criados pelo governo, voltados para classe menos
favorecida, encontramos situações de extrema necessidade, com apelo de urgência e
de falta de tempo para tamanha burocracia exigida em órgãos que se propõem a
financiar imóveis já construídos, a serem construídos ou reformados.
Reafirmando o nosso compromisso com a sociedade, e movidos firmemente em somar
forças e união entre a nossa Instituição religiosa e entidades privadas ou públicas,
comprometidas em ajudar a mudar ou minimizar as situações de moradias críticas,
calamitosas e de penúria, é que nos organizamos em um Projeto Social.
Nos movemos pelo bem-estar de pessoas, de famílias, de vidas, que vivem de forma
desigual, em situações gritantes e muitas vezes e por vários motivos invisíveis aos olhos
da maioria, e assim virando paisagem estampadas e despercebidas. Queremos mudar
ou minimizar esta situação, juntando forças e somando resultados. Para isso, reunimos
pessoas tecnicamente capacitadas, com mão de obra voluntária, ou não como
Engenheiro Civil, Arquiteto, Designer de interiores, Mestre de Obras, Pedreiros,
Pintores, para edificar ou reedificar moradias que estejam necessitando de reforma em
todos os aspectos.
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Público Beneficiado
O que direciona as nossas ações, são as situações críticas encontradas e a possibilidade
de agir dentro dos requisitos tempo e disposição financeira. Passando por critério de
mais urgência familiar, quantidade de pessoas em um ambiente que esteja em situação
de risco ou de muita precariedade.

Dentro da situação encontrada, a metodologia usada pelos profissionais envolvidos,
são
técnicas profissionais exigidas por lei, seguindo exigências normativas para
desenvolver com segurança e obter resultados concretos e bem estruturados. Seguindo
a motivação inicial desde projeto, que busca minimizar burocracia sem com isso deixar
de cumprir os requisitos legais, focando no maior motivo deste projeto, que são vidas
em estado de risco.

Parcerias
A busca por parcerias se faz necessária, por acreditarmos que o projeto tem como
objeto uma área de apelo urgente. Para sua formação e andamento, requer parceiros
comprometidos com a sociedade e com visão de valores humanos ampliada.
Assim, contamos com parceiros dentro da nossa Instituição Religiosa, Entidades
Públicas e Privadas, Pessoas Físicas que dispõem de recursos a serem aplicados em
obras sociais.
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