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O que era um sonho virou realidade e em 2007 e nasce a Assep, idealizado 

pela pastora Ezenete Rodrigues.  

Ela sempre nos fala que o desejo de seu coração é ser uma agente de 

transformação de vidas e de não abrir mão dos projetos de Deus.

Essa visão tem nos motivado a fazermos parte juntamente com ela na ASSEP 

O SONHO QUE SE TORNOU REALIDADE!

Quero te apresentar a ASSEP de forma objetiva e prática

Assep é a abreviação de Associação Servindo e Protegendo e que é uma 

organização do terceiro setor, ou seja, uma ONG ou instituição sem fins 

lucrativos que tem como objetivo atuar executando projetos sociais que 

priorizam a transformação e desenvolvimento social de crianças, 

adolescentes e adultos, suas famílias e toda a comunidade.

Com os esforços conjuntos da Assep, parceiros e governo, conseguimos 

atuar na:

Ÿ Diminuição do risco social;

Ÿ Proporcionar uma alternativa de ocupação saudável para jovens e 

adolescentes;

Ÿ Prevenção a violência e a criminalidade;

Ÿ Promover a conscientização e capacitação;

Ÿ Promover a construção da identidade pessoal 

Ÿ Contribuir para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo;

Ÿ Desenvolvimento de novas habilidades, potencialidades e talentos;

Ÿ Socialização e convivência.

E nossos valores são pautados nos seguintes aspectos:

Ÿ Princípios Cristãos

Ÿ Amor Fraternal

Ÿ Ética

Ÿ Articulação

Ÿ Colaboração e serviço

Ÿ ·Inovação

Ÿ Qualidade

Ÿ Transparência

Ÿ Treinamento continuo
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CERTIFICAÇÃO

Também somos uma entidade cadastrada 

nos principais órgãos federais, estaduais e 

municipais como o Conselho da Criança e do 

Adolescente, Conselho de Assistência Social 

entre outros.

(31) 2332-0588 - 99555-9593

@_assep_

fb/assepservindoeprotegendo

www.assep.org.br/
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Acolhimento Institucional, em 

parceria com a PBH (Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte) desde 

2014, realizamos o trabalho através 

do “Projeto Samuel”, cuidando de 

crianças de 0 a 6 anos que tiveram 

seus direitos violados e nos foram 

encaminhadas pelo serviço social do 

município até segunda ordem por 

decisão judicial.

AMGI - Apoio a mulheres numa 

gravidez indesejada, é uma frente de 

atendimento que trabalha no 

acolhimento de mulheres vítimas de 

diversas situações como rejeições, 

medo, angustia, abusos, gravidez não 

planejada e entre outras questões de 

vulnerabilidade em geral. 

No Amgi oferecemos os seguintes 

cuidados:

Ÿ Acompanhamento com 

enfermeira;

Ÿ Preparação pré-parto e pós-parto;

Ÿ Apoio psicológico;

Ÿ Aconselhamento;

Ÿ Cursos sobre cuidados com o 

bebê e  amamentação;

Ÿ Cursos profissionalizantes para 

mulheres e gestantes;

Ÿ Roda de conversa;

Ÿ Palestras de prevenção em 

escolas.

O resultado do trabalho de mais de 12 

anos do Amgi é de 

aproximadamente 2mil crianças 

salvas do aborto e abandono.

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de vínculos:

Chamamos essa frente de trabalho 

de NASA que significa, Núcleo de 

Amparo Social e Acadêmico e que 

atende hoje à 2 comunidades sendo, 

Borba Gato, e Ravena no município 

de Sabará/MG.

Ofertamos em nossos espaços do 

NASA diversos tipos de 

atendimentos, treinamentos e cursos 

totalmente gratuitos como:

Ÿ Atendimento Psicológico

Ÿ Atendimento de Assistência Social

Ÿ Atendimento de Aconselhamento

Ÿ Atendimento de Orientação 

Jurídica

Ÿ Visita da Assistente Social a 

Residência

Ÿ Orientações Pré e Pós-Parto

E diversos cursos nas áreas de:

Ÿ Artes

Ÿ Beleza

Ÿ Esportes

Ÿ Tecnologia

Ÿ Reforço Escolar

Ÿ Profissionalizantes

Agora no inicio de 2022 realizamos 

mais de 200 atendimentos mensais e 

registramos mais de 600 inscrições 

nos diversos cursos da ASSEP

DIVIDIMOS NOSSAS ATIVIDADES EM 3 TIPOS:

ASSEP
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PROJ. SAMUELAMGINASA

Temos total compromisso com a transparência de nosso trabalho social. E por 

pensar nisso, registramos todas ações e projetos desenvolvidos através da Assep 

em nosso site e redes sociais.
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TRANSPARÊNCIA

HISTÓRIA | OBJETIVOS

AMGI

NASA

PROJETO SAMUEL

COMO SE ENVOLVER

TRANSPARÊNCIA

IMPOSTO DE RENDA

RÁDIO ASSEP

INSCRIÇÕES

DOE AGORA
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