
 
SPA/ terapia familiar     REDE SOCIAL DE FORTALEZA       
 
 

Nome da 
organização Fundação Ana Amélia Bezerra de Menezes e 

Sousa 

Endereço Av.  dos expedicionários, 9981 - Bairro Itaperi.- 
Fortaleza - CE. Cep: 60741-600  
Telefone: 85-3493-2504 
 

Responsável  
Maria da Mota Nivea Bezerra 
 

Outros 
contatos 

 

Tipo de 
organização 

 
 Fundação sem fins lucrativos 
 

Serviços 
oferecidos 

A Fundação Ana Amélia Bezerra de Menezes e 
Sousa, mantida pelo Grupo Têxtil Bezerra de 
Menezes, leva educação e lazer para crianças 
carentes de comunidades próximas à TBM. 

Segundo a coordenadora do projeto, Maria da 
Mota Nívea Bezerra, as atividades executadas 
visam a ocupação do tempo ocioso das crianças e 
adolescentes, de forma construtiva, reduzindo o 
espaço e o tempo para as influências negativas. 
Entre as ações mantidas atualmente destacam-se: 
- Complemento educacional – reforço escolar da 
primeira à sexta-série do ensino fundamental;  
- Refeições diárias – café da manhã, lanche, 
almoço e/ou jantar; 
- Práticas esportivas – natação em piscina semi-
olímpica e quadra poliesportiva com basquete, 
futebol de salão e handebol; 
- Assistência médico-odontológica – correção de 
problemas de visão, tratamento ortodôntico e 
vacinação;  
- Biblioteca de apoio. 

No projeto desenvolvido em Fortaleza, além das 
crianças, muitas mães também são assistidas 
através da prática de atividades culturais e 



artesanais. O resultado do trabalho vem dando tão 
certo que algumas participantes já estão se 
organizando para fabricar e comercializar os 
produtos feitos por elas.  

 

População 
alvo 

 
Crianças carentes  
 

Bairros  Proximidades do Bairro Itaperi 
 

Critérios de 
admissão 

Para participar do projeto, a criança não pode ter 
pais trabalhando na empresa, nem repetir ano. Só 
são beneficiadas famílias que sejam realmente 
carentes, com renda inferior a um salário mínimo.  
Após a inscrição, é feita uma visita para saber 
onde a criança realmente mora. Só então a 
inscrição é efetivda. 
 
 
 

Comentários  

 
A entidade ocupa uma área de aproximadamente 
3.583,02 m², ocupada por duas salas de aula, um 
refeitório, dois banheiros, sala de 
reuniões/biblioteca, recepção, sala da 
Diretoria/Coordenação, consultório odontológico, 
pátio coberto, quadra poliesportiva e piscina. 

 
 
 
 
 
 

 


