
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO LAMARÃO 
 
 
 

Missão: 

Embrace Brasil tem como alvo servir pessoas carentes, do distrito Lamarão 

do Passé, por meio de atividades profissionalizantes, recreativas e religiosas. 

Introdução:  

São Sebastião do Passé é uma cidade que abriga 40 mil pessoas. Há 17 km 

encontra-se uma comunidade de 10.000 pessoas, Lamarão. Há uma escola pública 

que atualmente atende cerca 430 alunos. A pobreza, aliada à falta de ocupação, 

tem contribuído para a formação de uma juventude sem instrução e seduzida pela 

prostituição e drogas lícitas e ilícitas. 

Incapaz de fornecer ocupação sadia às crianças, tornou-se comum observar 

crianças e jovens andando em grupos pelas ruas procurando algo para quebrar o 

padrão de ociosidade. Esse ciclo tem caracterizado aquela comunidade nas últimas 

décadas. 

A dificuldade em encontrar trabalho digno é também um dos grandes 

problemas de Lamarão. É possível encontrar crianças desnutridas e enfermas por 

ausência de alimentação adequada. Para sobreviver, famílias inteiras estão a 

procura de algum trabalho. Por esta razão, não é incomum ver crianças 

abandonadas em casa, ou sob o cuidado de um irmão pouco mais velho. 

  

O Começo do Projeto. 
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Vitor Freitas, nascido no Brasil, foi residir nos Estados Unidos, aos 18 anos, 

como estudante de intercâmbio em 1996.  Durante sua estada conheceu Amanda, 

cidadã norte-americana, com quem casou em 1999.  Apesar de ter formado em 

Engenharia Eletrônica em 2001, Vitor sempre trabalhou em fazenda de gado. 

Durante o trabalho na fazenda aprendeu a trabalhar com soldagem e carpintaria. 

Amanda é formada em educação, com experiência de ensino em várias matérias. 

Além disso, ela tem curso para aconselhamento de jovens e é treinadora de 

esportes. Juntos, durante os últimos 15 anos nos Estados Unidos, Vitor na fazenda 

e Amanda na escola pública como professora de adolescentes, ganharam bastante 

experiência e conhecimento para desenvolverem o projeto que se propõem com 

comunidades carentes no Brasil que, no momento, vai dar frutos em Lamarão do 

Passé. 

Durante o tempo que morava fora do país, Vitor e Amanda visitavam o Brasil 

a cada 2 anos, e a cada visita, conseguiam enxergar e entender as necessidades 

fisícas das pessoas carentes do Brasil. Eles conheceram algumas famílias em 

necessidade as quais decidiram ajudar, passando a viver no local onde elas 

moravam durante 3 meses; Vitor e Amanda moraram com as famílias e os ajudaram 

tanto a construir uma casa inteira como a terminar mais 2 casas para outras 

famílias. Nesse meio tempo, trabalhando e convivendo com as famílias, se deram 

conta de que o trabalho deles deveria ser no Brasil. A partir dessa experiência, o 

sonho de servir a comunidade carente no Brasil teve início. Ao longo dos anos, o 

sonho virou visão e agora a visão esta sendo realizada.  

O propósito do Embrace Brasil é alcançar as crianças com atividades 

educacionais, profissionalizantes e sociais para que tais crianças possam construir 

um futuro produtivo de modo a romper o ciclo de carência ao qual suas famílias 

estão aprisionadas. 

 

 

 

Embrace Brasil 



Projeto Lamarão 
 
 

Embrace Brasil é uma organização que tenciona fornecer alimentos, 

educação e capacitação para um futuro mais produtivo. 

Em meado de 2012, as idéias do Embrace Brasil foram apresentadas a Igreja 

Batista Regular da Pituba – doravante IBRP – e esta disponibilizou uma propriedade 

em Lamarão de Passé para o uso do Embrace Brasil. A propriedade inclúi um 

campo para jogar futebol, 2 salas que pode funcionar como escola, cozinha e 

refeitório, um espaço grande que pode ser usado para fazer a horta e galinheiro. 

Após ouvir a apresentação do projeto por Vitor e Amanda, a igreja se dispôs a fazer 

parceria com Embrace Brasil. 

Vitor e Amanda voltaram para os Estados Unidos onde compartilharam os 

acontecimentos com vários membros de igrejas diversas, com esperança de 

receber apoio. First Melissa Baptist Church aceitou Embrace Brasil como seu 

ministério, abraçando o projeto. Vários membros concordaram em apoiar o projeto 

financeiramente. 

Vitor e Amanda chegaram ao Brasil em Junho 2013 para implantar o 

Embrace Brasil na comunidade de Lamarão do Passé, pretendendo usar os talentos 

de Vitor em soldagem e carpintaria, e sua habilidade em pensar soluções, de modo 

estimular a criatividade das crianças, além dos conhecimentos de Amanda em 

educação para capacitar os adolescentes. O Embrace Brasil pretende realizar seu 

projeto para ensinar a comunidade a alcançar além do seus limites.   

Plano: 

Embrace Brasil pretende a usar a propriedade, para desenvolver ações na 

comunidade do Lamarão do Passé; valorizando o tempo de qualidade com os 

adolescentes e famílias de Lamarão através dos seguintes projetos.  

1) Alimentação - Fornecer alimentação balanceada para 30 crianças, pelo 

menos 4 vezes por semana. 

2) Plantar horta- Os participantes do projeto serão ensinados sobre como 

obter o alimento da terra à baixo custo, trabalhando na terra, dando o devido valor 

ao trabalho; além da responsabilidade ambiental, o objetivo é também despertar 

neles o desejo pelo saber e a geração de renda. Tudo o que for produzido no 

projeto será revertido para as famílias dos participantes. 
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O sistema que será implementado para tal propósito será o Back to Eden 

(Voltando ao Edem). Descoberto nos EUA por Paul Gautschi, Back to Eden, utiliza 

madeira triturada e adubo de modo a respeitar o próprio sistema de auto regulação 

da natureza. A experiência tem se mostrado eficiente gerando prosperidade 

crescente a todos aqueles que utilizam tal prática. O Embrace Brasil já está a 

procura de parcerias para o fornecimento do material necessário. 

3) Capacitação 

Carpintaria: oficinas para ensinar a trabalhar com madeira, através da 

construção de objetos, pequenas reformas e organização do parque para a creche 

da comunidade. 

Princípios de metalurgia: utilização de solda, manipulação de metais. 

Tudo aquilo que for produzido pelos participantes do projeto será revertido 

para as famílias e manutenção do projeto. Todos os trabalhos primarão pelo 

respeito mútuo, trabalho em equipe e a promoção de valores para o bem social. 

4) Construção de galinheiro–As crianças vão fazer parte do planejamento e 

da construção das casas do galinheiro e manutenção. Toda a produção será 

revertida as famílias representadas pelas crianças que participam do projeto. As 

crianças vão aprender a ter responsabilidade, valorizar o tempo, desenvolver 

criatividade, e a respeitar natureza. 

5) Reforço escolar Oferecer estudos e reforço para alunos e adultos que 

necessitem.  

6) Esportes: Futebol e Vôlei – Usar esportes para ensinar trabalho em equipe 

e disciplina 

7) Estudos Bíblicos - Revelar o amor de Deus para eles, ensinando-os a 

reconhecer o seu valor pessoal. 

 


