CONCERTO DE
NATAL AFECE 2017
Natal da Solidariedade

O UniBrasil Centro Universitário e a Associação
Franciscana de Educação ao Cidadão Especial
(AFECE), com o apoio da Fundação Cultural de
Curitiba (FCC), promoveram na noite de 29 de
novembro o Concerto de Natal, realizado na
Capela Santa Maria, com o objetivo de arrecadar,
como entrada, presentes para crianças carentes
que são atendidas pela Associação.
Aberto ao público, diversas apresentações
com o tema Natal aconteceram, e na plateia,
amigos, diretores, familiares e alunos da AFECE
prestigiaram o Concerto.
Dois integrantes do Grupo de Teatro do UniBrasil
Grutun!, Otávio Tucunduva Mattana e Ana Paula
Godoy, deram as boas-vindas e realizaram a
apresentação do Concerto, além de declamar
várias poesias de autores brasileiros consagrados:
Manuel Bandeira, Helena Kolody, Machado de
Assis, Mario Quintana, tendo como tema o Natal.
A AFECE é uma organização não governamental,
sem finalidade econômica e apolítica, que desde
1967 oferece atendimento especializado a
cidadãos especiais e suas famílias. Mantenedora da
Escola São Francisco de Assis, presta atendimento
gratuito a 225 cidadãos a partir dos três anos até
a idade adulta, com deficiência intelectual de
alta especificidade, associada ou não a outras
patologias. Hoje a instituição é referência em

qualidade de atendimento ao cidadão especial,
nas áreas de Educação, Saúde a Assistência Social,
sendo a única instituição que atende este público
na região Sul.
A sede da AFECE tem uma área de mais de 10 mil
m² no bairro Tarumã. Esta sede conta com várias
salas de ensino, parquinho, circuito pedagógico,
refeitório, cozinha, salas de fisioterapia, escritório
do setor administrativo, salas de reunião,
biblioteca, sala do voluntariado, setor de bazares,
recepção, entre outras estruturas para melhor
atender seus alunos e as suas famílias. A entidade
realiza um trabalho que estimula o educando a
conquistar a maior independência possível na
realização das suas atividades diárias. A AFECE
trabalha para inserir o deficiente no contexto
familiar e em toda a sociedade.
Para manter os programas da Escola São
Francisco e de Responsabilidade Social da
instituição, a AFECE busca incessantemente
parcerias com empresas públicas e privadas
através de projetos, além de desenvolver
uma intensa programação de campanhas,
promoções e eventos para cumprir seus
objetivos estratégicos e prestar o atendimento
necessário, prezando sempre pela excelência no
atendimento. A missão da AFECE é atender com
excelência os cidadãos especiais e suas famílias
e promover a Responsabilidade Social.
Ao lado: Ana Paula Godoy e Otávio Tucunda Mattana,
membros do GRUTUN e mestres de cerimônia no evento. »
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Três grupos se apresentaram nesta noite festiva:
Coral APP, Coral Afece e Coral Copel.
O Coral APP Sindicato, formado por aposentados
dos trabalhadores da educação paranaense, regido
pela maestrina Larissa Lourenço, apresentou:

t Noite Santa – Adolphe Adam
t Vem, o rei Messias – Randy Vader
t Jingle Bells rock – Bobby Helms
t Sing halellujah to the Lord – Linda Stassen
t Natal verde-amarelo – Wilma Camargo

Coral da AFECE
Coral APP Sindicato.

O Coral da AFECE, formado por funcionários da
entidade, apresentou as seguintes músicas:
t Maria Maria - Milton Nascimento e Fernando Brant.
t Tocando em frente - Almir Sater e Renato Teixeira
t Tente outra vez - Raul Seixas

Maestrina Larissa Lourenço.

t Natal Menino – Amaury Vieira.
t Bem-vindo – Lydio Roberto e Mara Fontoura
t Noite Azul – Klecius e Armando Cavalcante
t Sinfonia de Paz – Mara Fontoura

A assessora da presidência do UniBrasil,
professora Wanda Camargo, ressaltou o
compromisso e a responsabilidade do UniBrasil
Centro Universitário com o fomento à cultura.
“Acreditamos na cultura, ela é fundamental
para a formação do profissional e ao cidadão”, e
ressaltou ser a AFECE uma entidade que realiza
trabalho dedicado, competente e eficiente.

Luiz do Nascimento Lima, presidente do AFECE.
Coral Copel

O Coral Copel, criado como forma de incentivar
o desenvolvimento cultural, disponibiliza a todos
os funcionários da empresa a possibilidade de
cantar; é regido pelo maestro Rodrigo Lara e
apresentou as seguintes músicas:
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O presidente do AFECE, Luiz do Nascimento Lima,
destacou o apoio do UniBrasil. “Quero agradecer
ao UniBrasil, pois é de uma forma carinhosa que
o UniBrasil apoia e incentiva o nosso trabalho”.
Ambos agradeceram à Fundação Cultural de
Curitiba a cessão do espaço que viabiliza o evento.

Coral Copel

Com a palavra “Esperança”, terminou mais
um concerto de natal AFECE-UniBrasil.

Coral APP Sindicato
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