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Missão
/ Mission

Melhorar a qualidade de vida das famílias, promovendo 
saúde, educação, assistência social e responsabilidade, 
através de serviços humanizados.

To improve the quality of life of families, promoting health, 
education, social assistance and responsibility, through 
humanized services. 

Objetivo
/ Objective

Ser uma fundação reconhecida como fonte de 
esperança, inspiração e transformação social.

To be a foundation recognized as a source of hope, 
inspiration and social transformation.

Valores
/ Values

• Zelar pela saúde: responsabilidade de todos.
• Promover saúde – compromisso e respeito à vida.
• Respeito – uma via de mão dupla.
• Educação – a base de toda uma vida.
• Qualidade e humanização no atendimento.

• Caring for health: everyone's responsibility.
• Promoting health - commitment and respect for life.
• Respect - a two-way street.
• Education - the foundation for life.
• Quality and humanization of care.
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É com muito orgulho que apresentamos o Relatório Anual da Fundação Carmem Lucia. Como em todo o mundo, 

2020 foi um ano desafiador. Ainda assim, em meio à crise da Covid-19, foi possível avançar. Após 11 anos atuando 

em um espaço alugado de aproximadamente 600m², mudamos para um novo endereço.  Por meio de uma 

generosa doação da BREI Investimentos, a nova sede foi construída em uma área de aproximadamente 5.000m² e 

projetada exclusivamente atendendo as necessidades específicas dos serviços que ofertamos à comunidade. A 

nova sede possui duas edificações, uma delas dispõe de auditório amplo, cozinha, banheiros e diversas salas, a 

outra destinada ao atendimento clínico, com consultas médicas, odontológicas, de enfermagem e assistência 

social dispõe de 6 salas de exames médicos gerais, 2 salas de exames ginecológicos, sala de assistência à 

amamentação, 6 salas para o atendimento odontológicos e muito mais. Enquanto aguardávamos os alvarás e a 

aprovação da Prefeitura os atendimentos foram realizados no auditório, que foi devidamente adaptado. Somente 

em 25 de janeiro de 2021 foi possível ocupar a nova sede e fazer uso de todas as instalações disponíveis.

Com os recursos disponibilizados através de parcerias com a Arcelor Mittal, através do projeto “Saúde para Todos”, 

foi possível aumentar a carga horária de trabalho de médicos e enfermeiras, permitindo-nos cuidar de mais 

famílias. Em parceria já consolidada com o SICOOB, o projeto Prevenir ofereceu gratuitamente mais de 100 exames 

preventivos de mamografia e PSA. Além disso, com o apoio do SICOOB e da Fundação Vale, implantamos o 

programa de assistência ao aleitamento materno para auxiliar mães com dificuldades para amamentar. Também 

foram disponibilizados recursos do Fundo da Infância e Adolescência e, em parceria com Secretaria Municipal de 

Assistência Social, possibilitando a continuidade do projeto “Vencendo Desafios”, um serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, que propicia o desenvolvimento de crianças e adolescentes no seu processo de 

aprendizagem, nas relações familiares e comunitárias.

A semente plantada por seus fundadores cresceu, vem dando bons frutos e está firmemente inserida na 

comunidade que servimos. Estamos constantemente em busca da garantia de não só satisfazer as necessidades 

de nossa comunidade, mas também servir como modelo de sucesso para o resto do Brasil.

It is with great pride that we present the 2020 Fundação Carmem Lucia Annual Report.  As with everywhere in the world, 2020 was 
a challenging year.  Amid the Covid-19 crisis, we were able to see some bright spots.  Most significantly, we moved! After 11 years of 
being in our rented space, we moved across the street to our new facility that was built for us with a generous donation by BREI 
Investimentos. We went from a space of 600 sq. meters to 5000 sq. meters.  The new facility includes 6 general medical exam 
rooms, 2 gynecological exam rooms, a breast-feeding assistance room, 6 dental exam rooms, auditorium, and much more.  For 
most of the year, we saw patients in our Annex as we waited for approvals from the city.  On January 25 of 2021, we opened our 
doors and started to see all patients in the new clinic.

Through a project with ArcelorMittal, “Health for All,” we have been able to add more hours to our medical and nursing staff allow-
ing us to care for more families.  With our ongoing partnership with SICOOB Bank and their project Prevenir, we provided over 100 
free breast exams, mammograms, and prostate exams. Also, with SICOOB and Vale do Rio Doce, we have implemented a 
breast-feeding assistance program to aid mothers with difficulties in breast feeding. With a grant from the Municipal Secretary of 
Social Assistance, the Foundation has been able to continue “Overcoming Obstacles,” a project designed to help children with 
learning disabilities and their parents understand the disability and work with them so they can not only manage the disability, but 
turn it into an asset.

Though the founders may have planted the seed, the roots of the Fundação Carmem Lucia are firmly embedded in the communi-
ty we serve.  We are constantly striving to ensure that we not only meet the needs of our community, but also serve as a model 
organization for the rest of Brazil.

D. Ben Benoit
Presidente do Conselho Curador
President Board of Trustees

Daniel A. Weiss, Ph.D
Presidente da Diretoria
President Board of Directors

Vila Velha, ES, 26 de Janeiro, 2021
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A Fundação Carmem Lucia (FCL) é uma organização sem fins 

lucrativos, sem afiliação religiosa ou política, que presta serviços 

odontológicos, médicos, assistência social, e psicológicos 

gratuitos para famílias de baixa renda de Vila Velha, ES, Brasil.

The Fundação Carmem Lucia (FCL) is a nonprofit 

organization with no political or religious affiliation that 

provides medical, dental, psychological and social 

assistance services to families in need in Vila Velha, ES, Brazil. 
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Histórico
/ History

Carmem Lucia Buck nasceu em Mantena, MG, e 

posteriormente fixou residência em Vila Velha, ES. 

Ainda jovem, mudou-se para os Estados Unidos, 

onde casou-se e constituiu família. Sempre 

manifestou o desejo em realizar algo em retribuição 

ao município que a acolheu. Infelizmente, veio a 

falecer de câncer de cólon em 2003. Através do 

apoio generoso da Fundação PCLB (Nova York, EUA), 

amigos e familiares se uniram para realizar o sonho 

dela de criar uma clínica de saúde no Brasil.

Criado em 2009 como um projeto da PCLB 

Foundation, Fundação Ceciliano Abel da Almeida 

(FCAA) e da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) com a ajuda da Movive e GG5, iniciou-se uma 

avaliação das necessidades prioritárias e do local 

onde as atividades seriam realizadas. Após definir a 

Região 5 de Vila Velha como o local, uma comissão 

informal de líderes da comunidade foi formada 

definindo o público a ser atendido e o que seria 

ofertado. A comunidade identificou que os serviços 

odontológicos, pediátricos, ginecológicos seriam de 

maior necessidade. Assim, no mesmo ano, passamos 

a oferecer atendimento odontológico, médico e 

pediátrico e em 2010, serviços ginecológicos. Em 

2013, através de parceria com a Universidade de Vila 

Velha, passamos a oferecer também os serviços 

psicológicos.

Em junho de 2013, líderes comunitários constituíram a 

Fundação Clínica Carmem Lucia como uma 

organização filantrópica, o que possibilitou, em 2014, 

que o projeto se tornasse totalmente independente 

da FCAA e UFES.  Após ser constituída como 

Fundação, obteve as concessões dos Títulos de 

Utilidade Pública Municipal de Vila Velha em 2016, 

através da Lei Municipal 5.754, e de Utilidade Pública 

Estadual em 2017 através Lei Estadual 10.734.  Em 2019, 

a Fundação Clínica Carmem Lucia obteve a 

concessão pelo Ministério da Saúde do Certificado 

de Entidade Beneficente de Assistência Social na 

área da Saúde (CEBAS- Saúde). Atualmente a 

Fundação Carmem Lucia realiza projetos na área de 

Saúde, Educação e Assistência Social em sede 

própria localizada na Barra do Jucu no mesmo 

município.

Carmem Lucia Buck was born in Mantena, MG, and moved to 

Vila Velha, ES. As a young woman, she moved to the United 

States where she got married and started raising a family. It was 

always her dream to give something back to Vila Velha. Unfortu-

nately, she died of colon cancer in 2002. Through the generous 

support of the PCLB Foundation (New York, USA), her friends and 

family came together to fulfill her dream of setting up a health 

clinic in Brazil. 

The Clínica Carmem Lucia was created in 2009 as a project of 

the PCLB Foundation, Ceciliano Abel da Almeida Foundation 

(FCAA), and the Federal University of Espírito Santo (UFES) with 

the help of Movive and GG5. After conducting a needs assess-

ment, it was decided to locate the clinic in Region 5 of Vila 

Velha. An informal committee of community leaders was 

formed to decide what type of clinic it would be and who can 

attend the clinic. The community decided that dental, pediatric, 

gynecological services were of the greatest need. Thus, the 

clinic began offering dental, general and pediatric care, and in 

2010, added gynecological services. Then, in 2013, through a 

partnership with the University of Vila Velha, the clinic started 

offering psychological services.

In June 2013, community leaders created the Clínica Carmem 

Lucia Foundation as a philanthropic organization, and in 2014 

the clinic became fully independent of FCAA and UFES. In 2017, 

the Municipal Law 5,754 of Vila Velha declared the Clínica 

Carmem Lucia Foundation a Public Utility (Municipal Charitable 

Organization) and State Law 10.734 of Espírito Santo declared the 

Clínica Carmem Lucia Foundation a Public Utility (State Charita-

ble Organization). In 2019, the Fundação Carmem Lucia received 

federal status as a Certified Beneficial Social Assistance Entity 

(CEBAS- in Brazil).  In 2020, we moved to our permanent head-

quarters in Barra du Jucu.
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Quem pode participar dos projetos
da Fundação Carmem Lucia?
/ Who can participate in the FCL?

Embora algumas das nossas atividades sejam 

abertas ao público geral, para ter acesso aos serviços 

clínicos, as famílias precisam se inscrever para 

realizarem cadastro na FCL. A Fundação possui mais 

de 1.200 famílias registradas. Limitamos o número de 

famílias registradas para garantir a manutenção de 

um serviço de alta qualidade. Para se inscrever, as 

famílias devem satisfazer as condições seguintes:

• Ser moradores do município de Vila Velha;

• Participação obrigatória em ações educativas 

anuais na sede da FCL;

• Estar de posse dos documentos. (CI, CPF, 

comprovante residência, CPTS, comprovante renda, 

Certidão Nascimento dos filhos, cartão vacina 

atualizado de cada membro de sua família);

• Sua família fazer um compromisso para tomar 

responsabilidade de sua saúde e cuidar da sua 

comunidade.

Após a participação nos programas de saúde 

preventiva, agenda-se a conferência de todos os 

documentos e a visita domiciliar é realizada por uma 

equipe formada por assistente social, enfermeiro e 

técnico de enfermagem que verifica a situação 

familiar, orienta e se necessário esclarece dúvidas.

A FCL oferta serviços de forma totalmente gratuita, 

em contrapartida os usuários devem assumir 

responsabilidade pela saúde e bem-estar de si 

mesmo, de sua família e sua comunidade. Parte 

dessa responsabilidade inclui marcar e comparecer 

pontualmente as consultas e exames, além de 

cancelar consultas previamente. O descumprimento 

dessa e demais responsabilidades faz com que as 

famílias retornem para a lista de espera.

Although some activities are open to the general public, to 

participate in clinical activities, as families need to enroll in the 

FCL. The Foundation has more than 1,200 families grouped 

together. We limit the number of families registered to guaran-

tee the maintenance of a high quality service. To apply, families 

must meet the following conditions:

• Be residents of the municipality of Vila Velha;

• Mandatory participation in annual educational activities at 

FCL's headquarters;

• Be in possession of the documents. (CI, CPF, proof of residence, 

CPTS, proof of income, birth certificate for children, updated 

vaccination card for each member of your family); e

• The family makes a commitment to the responsibility for the 

health of the family and the community.

After participating in required health programs, they schedule 

an appointment to bring all of their documents to the FCL.  Then 

a team of social workers, nurses and nursing technicians 

conducts a home visit to verify the family´s situation and 

provide an orientation to the FCL.

FCL offers services completely free of charge, however users 

must assume responsibility for the health and well-being of 

themselves, their family and their community. Part of this 

responsibility includes scheduling and showing up promptly for 

appointments and exams, as well as canceling previous 

appointments. Failure to comply with this and other responsibil-

ities causes families to return to the waiting list.
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Gratuidade
/ Free Services

Conforme mencionado, todos os nossos serviços são fornecidos gratuitamente aos nossos usuários. 

Considerando a média anual dos anos anteriores, de R$2.400.000,00 em gratuidade, o resultado obtido em 

2020 sofreu impacto significativo com a queda do número de atendimentos, devido a pandemia do COVID-19, 

apresentado o resultado anual no valor de R$910.946,00 em serviços gratuitos.

Além disso, com a suspensão dos atendimentos, vimos a oportunidade de iniciar o processo de mudança para 

a nova sede da instituição, que embora estivesse parcialmente pronta, viabilizaria, entre outras coisas, uma 

economia do valor do aluguel. Com a mudança, veio a necessidade de novos alvarás e adequações do espaço 

para a oferta de atendimento com segurança, o que nos custou tempo, pois os serviços municipais também 

vivam o impacto da pandemia.

Diferentemente dos serviços médicos e ginecológicos, os serviços odontológicos foram suspensos em sua 

totalidade, pois além do alto risco de contaminação, demanda uma estrutura física apropriada, em virtude das 

características do atendimento e a necessidade de atividades da Central de Material e Esterilização, o que não 

permitiu qualquer tipo de atendimento.

Para assegurar a saúde dos funcionários, e principalmente manter os vínculos com os usuários e seus 

responsáveis, adotamos o trabalho em home office. Disponibilizamos cursos e capacitações online aos 

colaboradores, treinamento para utilização do novo sistema informatizado de prontuários, além de 

intensificarmos o trabalho de digitalização dos prontuários para inclusão no sistema da instituição. Usuários 

foram acompanhados por uma equipe multidisciplinar composta de médicos, enfermeiros e assistentes 

sociais. Oficinas, atendimentos e acompanhamentos foram realizados de maneira online, utilizando 

ferramentas tecnológicas para realização das mesmas, na impossibilidade de forma presencial.

As mentioned, all of our services are provided free of charge to our users. The annual average of previous years of the value of free 

services was R$2,400,000.00, but in 2020, we had to reduce our patient load due to Covid and provided R$910,946 in free services.

In addition, with the suspension of services, we saw the opportunity to start the process of moving to the new headquarters of the 

institution, which, although it was partially completed, would make it possible, among other things, to not pay rent, saving up resourc-

es. With the change, there was a need for new permits and adaptations of the space for the provision of safe care, which cost us time, 

since municipal services are also experiencing the impact of the pandemic.

Unlike medical and gynecological services, dental care was suspended in their entirety, because in addition to the high risk of 

contamination, it requires an appropriate physical structure, due to the nature of the service and the need for a Material and Steriliza-

tion Center, which did not allow any kind of assistance.

To ensure the health of employees, and especially to maintain links with users and their guardians, we have adopted work in the 

home office capacity. We offered online courses and training to employees, training in the use of the new computerized medical 

records system, in addition to intensifying the work of digitizing medical records for inclusion in the institution's system. Users were 

accompanied by a multidisciplinary team composed of doctors, nurses and social workers. Workshops, consultations and follow-ups 

were carried out online, using technological tools to carry them out, if not possible in person.
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Atendimento Odontológico
/ Dental Services

O objetivo dos serviços odontológicos é tentar 

resolver todas as necessidades de saúde bucal de 

nossos pacientes. Os serviços odontológicos 

ofertados incluem limpeza, raio-x, obturações, 

restaurações, tratamento de canal e próteses 

dentárias. Não prevê serviços como ortodontia, 

implantes ou cirurgias de alta complexidade. Em 

parceria com universidades oferecemos campo de 

estágio para estudantes de odontologia. Os 

estudantes acompanham os atendimentos dos 

profissionais e estando aptos, realizam alguns 

procedimentos obtendo experiência prática, o que 

contribui na formação profissional de cada um. 

Com a mudança para nova sede, passamos a dispor 

de seis consultórios bem equipados, com boa 

ventilação e iluminação natural, uma sala exclusiva 

para raio-x e outra como apoio para laboratório de 

prótese.  Tínhamos expectativa de dobrar a média 

anual de 4.000 consultas, porém devido a pandemia, 

o atendimento odontológico ficou restrito em 

apenas nos dois meses iniciais de 2020. 

The goal of the dental services is to try and resolve all of the oral 

health needs of our patients.  Dental services include cleaning, 

x-ray, fillings, restorations, root-canal, and dental prosthetics. 

The clinic does not do orthodontics, implants, or complicated 

surgeries. In partnership with local universities, we offer intern-

ship programs for dental students. The students follow the 

professionals, assist them with procedures, and obtain practical 

experience which contributes to their professional training.

With the move to a new headquarters, we now have six 

well-equipped exam rooms, with good capacity and natural 

lighting, a room exclusively for x-ray and another as a support 

for the prosthesis laboratory. We had expected double the 

annual average of 4,000 consultations, but due to the pandem-

ic, dental care was restricted to just the first two months of 2020.
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Atendimento Médico
/ Medical Services

Semelhante aos serviços odontológicos, nossos 

serviços médicos também foram impactados pela 

Covid. No entanto, fomos capazes de adaptar nossa 

nova sede e adotar protocolos que nos permitiram 

continuar atendendo os usuários, mesmo que de 

forma limitada. Realizamos mais de 900 consultas 

ginecológicas e mais de 3.950 consultas médicas 

gerais, das quais aproximadamente 38% em 

consultas pediátricas.  Complementado nosso 

atendimento, em parceria com a Universidade de 

Vila Velha, através de professores e estudantes de 

nutrição, ofertar mais de 80 consultas.

Similar to dental services, our medical services were also 

impacted by Covid, however, we were able to adapt our new 

headquarters and adopt protocols that allowed us to continue 

seeing patients on a limited basis.  We conducted over 900 

gynecological consults and more than 3,950 general medical 

consults, of which approximately 38% were in pediatric consul-

tations. This was complemented through a partnership with the 

University of Vila Velha, in which nutrition professors and 

students were able t offer more than 80 consultations.

Serviços Psicológicos
/ Psychological Services

Originalmente em parceria com Araté, Instituto Brasileiro de Psicologia Centrada na Pessoa e agora através de 

uma parceria com UVV, a FCL recebe estudantes de psicologia que prestam aconselhamento básico para os 

pacientes. Além dos estudantes, a FCL vem contanto ao longo dos anos com o atendimento de psicólogos 

voluntários, serviço suspenso durante o exercício de 2020 em razão do COVID e que será retomado em 2021. 

Originally in partnership with the Araté Brazilian Institute of Person Centered Psychology and now through a partnership with UVV, the 

FCL usually receives psychology interns and volunteers who provide basic counseling for patients, but this year due to Covid, we had 

to cancel our psychology services, but they will resume in 2021.
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Comunidade
/ Community

Conforme os anos anteriores havíamos planejado realizar mais de 

120 programas no ano alguns na própria instituição outros nas 

escolas, creches e organizações comunitárias abordando temas 

como saúde bucal, planejamento familiar, saúde reprodutiva, 

planejamento familiar, orientação nutricional entre outros. Porém 

devido as medidas restritivas em decorrência da pandemia os 

programas tiveram que ser suspensos até eu seja seguro 

realiza-lo.
Normally, the FCL provides over 120 programs a year on topics such as oral 

health, nutrition, reproductive health, hygiene, and other topics to schools, 

day-care centers, community organizations, and at the FCL. As we are not able 

to have large gatherings of people, we have suspended these programs until is 

safe to resume.

Serviços De Assistencia Social
/ Social Assistance Services

Visando a qualidade de vida dos usuários e suas famílias o serviço social prestou 35 atendimentos 

individualizados em 2020, no entanto, devido a pandemia, não foi possível realizar visitas domiciliares e o 

acompanhamento familiar. Além da necessidade de adaptar, reduzir e suspender algumas ações e projetos 

previstos para 2020.

Aiming to improve the quality of life our users and their families, our social services provided 35 individualized services in 2020, 

however, due to the pandemic, it was not possible to carry out home visits and family monitoring.  Additionally, we needed to adapt, 

reduce and suspend some of our activities and projects for 2020.
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Projetos
/ Projects

Através das parcerias já firmadas com empresas privadas e com o poder público municipal foi possível 

desenvolver projetos complementares como:

Through partnerships signed with private companies, foundations, and with the municipal government, we were able to implement 

complementary projects such as:

PREVINIR – Projeto faz parte das ações previstas nas 

unidades do Sistema de Cooperativas de Crédito do 

Brasil - SICOOB que em conjunto com a FCL e o 

apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria 

de Saúde, realiza desde 2018, ações pontuais nos 

meses de outubro e novembro para a prevenção do 

câncer de mama, colón de útero e próstata, através 

palestras e oferta de consultas, exames 

ginecológicos e urológicos para homens e mulheres. 

Em 2020 em virtude da pandemia houve a 

implantação de um protocolo de atendimento 

ocasionando a redução no número de usuários 

atendidos, totalizando 119 atendimentos sendo 67 

mulheres e 52 homens.

PREVINIR - This project is part of a more comprehensive 

program conducted by the units of the Credit Cooperative 

System of Brazil - SICOOB which together with the FCL and the 

support of the Municipal Government, through the Department 

of Health, has carried out  in Vila Velha since 2018.  There are 

specific activities in the months of October and November for 

the prevention of breast, colon, uterus, and prostate cancers 

through lectures and offering gynecological and urological 

exams for women and men. In 2020, due to the pandemic, a 

service protocol was implemented, resulting in a reduction in 

the number of users served, totaling 119 services, 67 women and 

52 men.
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SAUDE É PARA TODOS – Projeto aprovado pela 

ARCELOR MITALL para execução em dois anos, 

2019/2020. Proporcionou a aquisição de 

equipamentos, materiais e ampliação da carga 

horária de trabalho de médicos e enfermeira, 

contribuindo com diagnósticos mais precisos e 

tratamento mais eficiente e eficaz às famílias. O 

projeto obteve parecer favorável em 2020, sendo 

renovado para o exercício de 2021, garantindo sua 

continuidade por mais um ano.

HEALTH IS FOR ALL – Was a project approved by ARCELOR 

MITALL to be executed in two years, 2019/2020. It provided the 

acquisition of equipment, materials and expansion of the 

workload of doctors and nurses, contributing to more accurate 

diagnoses and more efficient and effective treatment for 

families. The project obtained a favorable review in 2020, being 

renewed for the year 2021, guaranteeing its continuity for anoth-

er year.

POSTO DE APOIO DE AMAMENTAÇÃO – Através de 

um subsídio do SICOOB, este é um projeto que visa 

estimular a prática da amamentação, através da 

assistência às gestantes, puérperas e aos 

recém-nascidos do município de Vila Velha

BREASTFEEDING SUPPORT CENTER - Through a grant from 

SICOOB, this is a project that aims to encourage breastfeeding 

by assisting to pregnant women, women who have recently 

given birth, and newborns in the municipality of Vila Velha.

A ARTE DA AMENTAÇÃO - TRANSFORMANDO 
MULHERES EM MÃES - contou com recursos da 

Fundação Vale para aquisição de equipamentos, 

materiais pedagógicos e um percentual dos custos 

de dois profissionais para o projeto. Desenvolvido 

sob coordenação da equipe de enfermagem da FCL 

teve o objetivo, orientar e colaborar para a segurança 

e tranquilidade das futuras mães durante o período 

de gestação, otimizando as as consultas de pré-natal 

e puericultura, garantindo um desenvolvimento 

saudável para o recém-nascido e a valorização da 

atenção a saúde materno-infantil. 

THE ART OF BREASTFEEDING - TRANSFORMING WOMEN INTO 

MOTHER counted on resources from the Vale Foundation for 

the purchase of equipment, teaching materials and a percent-

age of the costs of two professionals for the project. Developed 

under the coordination of the FCL nursing team, it aimed to 

guide and collaborate for the safety and tranquility of future 

mothers during the gestation period, optimizing prenatal and 

childcare consultations, ensuring a healthy development for the 

newborn and the valorization of maternal and child health care.
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VENCENDO DESAFIOS – Aprovado em meados de 

2019 pela Secretaria Municipal de Assistência Social 

do município, através de chamamento público, o 

projeto obteve financiamento do Fundo de Infância e 

Adolescência sendo executado parcialmente ainda 

em 2020. Projeto de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos que busca proporcionar através de 

atividades de estimulação cognitiva o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes no seu 

processo de aprendizagem, nas relações familiares e 

comunitárias. Atende 60 crianças e jovens entre 8 e 15 

anos, que através de ações e atividades visa estimular 

habilidades socioemocionais e o desenvolvimento 

da resiliência para o enfrentamento e resolução de 

conflitos, minimizando o risco de problemas 

emocionais e comportamentais no futuro. 

Com às restrições, devido ao Covid-19, a equipe 

necessitou adaptar o planejamento em 2020, 

mantendo a frequência das atividades, mas de 

modo remoto, fizemos ainda a entrega de kits, 

contendo tarefas individuais e coletivas para serem 

realizadas com a família e de informativos e material 

de proteção contra o Coronavírus.

Projeto que obteve reconhecimento através de 

inscrição nos Conselhos da Criança e Adolescente e 

da Assistência Social do Município. 

CONQUERING CHALLENGES - Approved in mid-2019 by the 

Municipal Secretariat of Social Assistance of the municipality, 

through public RFP, the project obtained funding from the 

Childhood and Adolescence Fund and was partially imple-

mented still in 2020. The Project of Coexistence and Strength-

ening of Links seeks to provide through of cognitive stimulation 

activities the development of children and adolescents in their 

learning process and in their family and community relation-

ships. It serves 60 children and young people between 8 and 15 

years of age, who through the activities stimulate socio-emo-

tional skills and the development of resilience for coping and 

resolving conflicts, minimizing the risk of emotional and behav-

ioral problems in the future.

With the restrictions, due to Covid-19, the team needed to adapt 

the planning in 2020, maintaining the frequency of activities, but 

remotely, we still were able to deliver kits that contained individ-

ual and collective tasks to be carried out with the family and 

information sheets as well as Coronavirus protection material.

The project received recognition through registration with the 

Councils for Children and Adolescents and the Municipal Social 

Assistance.
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Emendas Parlamentares Estadual
/ State Parliamentary Earmarks

Recursos obtidos através de um projeto de lei orçamentaria anual, determinando os gastos para o ano 

seguinte, apresentado a Assembleia Legislativa, e de acordo com a Constituição, é instrumento que visa 

possibilitar a participação de parlamentares da elaboração do orçamento anual de forma descentralizada. 

Comprometidos com a população e sensíveis as atividades que realizamos fomos contemplados através da 

indicação de 3 (três) emendas parlamentares estaduais que aprovadas nos possibilitaram a aquisição de alguns 

equipamentos contribuindo na agilidade de processos e mais eficiência no atendimento.

We were able to obtain resources through an annual budget bill which determined expenditures for the following year.  It was 

presented to the Legislative Assembly, and in accordance with the Constitution, and aims to enable the participation of parliamen-

tarians in the preparation of the annual budget in a decentralized manner.  Because of the commitment to the population and 

special activities we carry out, we were considered with 3 (three) state parliamentary amendments (earmarks) that were approved.  It 

made it possible for us to purchase equipment that contributing to helping us provide more efficient services.

2019
2020
2020

R$ 29.961,80

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

Deputada Estadual Luzia Toledo  

Deputado Estadual Emilio Mameri 

Deputado Estadual Hudson Leal 

13



Nova Unidade da Fundação Carmem Lucia
/ New Fundação Carmem Lucia Facilities
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Instituições de Ensino Parceiras
/ Partner Educational Institutions

Apoio e Parcerias Institucionais
/ Institutional Support and Partnerships
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PCLB
The Peter and Carmen Lucia Foundation



2018-2021 Conselho de Curadores/ Board of Trustees

D Ben Benoit, Presidente

Francisca Geli Oliveira Weiss

Itamarcos Coutinho Pitomba

2018-2021 Conselho Deliberativo / Deliberative Council

Maria Santana, Presidente

Alessandra Santana De Aquino

Eliana Moreira de Jesus

Neide Aparecida Lebarcky

Edna Ribeiro da Rocha

Dalma Conçeição

Sheila Rodrigues Santos

2018-2021 Diretoria / Board of Directors

Daniel Aaron Weiss, Presidente

José Pedro Pascoal, Vice Presidente

Jaime Roy Doxsey, Primeiro Tesoureiro

Amanda Guaitolini, Segundo Tesoureiro

Dayane Piske de Medeiros, Secretaria

2018-2021 Conselho Fiscal / Fiscal Council

José Flávio Santana de Aquino, Presidente

Tiago Uliana Fagundes

José Ferreira Vieira

Gerente/Manager

Priscila Lube Moraes

Rodovia do Sol, nº 0 , Quadra 022, Lote 08-A
Barra do Jucu, Vila Velha, Espírito Santo / Brasil

(27) 3244-2670
info@clinicacarmemlucia.com.br
www.clinicacarmemlucia.com.br


