
 

 

Banco Volkswagen apoia projeto de educação e 
assistência social em Pernambuco  

 
 Casa Maria de Nazaré será inaugurada em Arcoverde (PE) no próximo 

domingo, 12/4  
 

 Iniciativa da Fundação Terra oferecerá atividades como artesanato, 
música e esportes para meninas em situação social de risco  

 
 
São Paulo, abril de 2015 – Por meio do FUMCAD (Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente), o Banco Volkswagen, maior banco de montadora 

do país, é um dos principais patrocinadores da Casa Maria de Nazaré, projeto 

da Fundação Terra que será inaugurado no próximo domingo (12/4), na 

periferia de Arcoverde, região agreste de Pernambuco.  

O espaço acolherá, inicialmente, 22 meninas de 3 a 11 anos, em situação 

social de risco. Durante a semana, elas frequentarão o ensino regular em um 

turno. No outro, participarão de atividades complementares, como artesanato, 

música e práticas desportivas.  

A Casa Maria de Nazaré ocupará um total de 376 m² com uma estrutura 

composta por refeitório, quartos, sala de reforço escolar, terraço, sala de estar, 

sala de jantar, entre outros ambientes.  

A Fundação Terra foi criada em 1984, pelo Padre Airton Freire, para oferecer 

assistência à população que vive em uma comunidade conhecida como “Rua 

do Lixo”, que fica no entorno do antigo depósito de resíduos sólidos – “Lixão” – 

da cidade de Arcoverde, Pernambuco. Suas atividades são sustentadas em 

três pilares: educação, saúde e assistência social. 

 

 “Apoiamos a Fundação Terra pois nos identificamos com projetos voltados à 

formação e educação de jovens e crianças, os patrimônios mais nobres que um 

país pode ter. Temos certeza de que a instituição Casa Maria de Nazaré 

contribuirá para fortalecer estes valores, que estão em sintonia com a cultura 

da empresa”, afirma Alessandro Lora Ronco, superintendente de Marketing e 

Desenvolvimento de Negócios do Banco Volkswagen. 

 

Parceria duradoura 



 

 

 

O apoio do Banco Volkswagen à entidade teve início em 2010, por meio do 

FUMCAD (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente), quando foram 

realizados investimentos para a construção do “Centro de Reabilitação Mens 

Sana”, o primeiro espaço de reabilitação física e intelectual do Brasil 

credenciado pelo SUS. O Centro oferece tratamento com fonoaudiologia, 

fisioterapia de solo e aquática, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, 

enfermagem, além de acompanhamento médico especializado (ortopedista, 

neurologista e neuropediatra) e serviço social. 

 

Entre 2012 e 2013, a empresa doou dois ônibus para a entidade, que carecia 

de transporte escolar adequado às necessidades do público atendido. 

Além do apoio à Fundação Terra, o Banco Volkswagen possui forte atuação 

em iniciativas sociais, culturais e esportivas. A companhia apoia instituições 

como o GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) e 

o Hospital Pequeno Príncipe, referência em atendimento pediátrico no país. 

 

A Volkswagen Serviços Financeiros é formada pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional 

Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa oferece 

produtos para facilitar o acesso a automóveis de passeio, veículos comerciais e caminhões e 

ônibus Volkswagen e MAN, além de  veículos Audi e motocicletas Ducati. Conta com sete filiais 

e postos de atendimento distribuídos pelo país. Atende a aproximadamente 600 

concessionários da marca. Em mais de cinco décadas de atuação no Brasil, o Banco 

Volkswagen alcançou uma carteira de R$ 24 bilhões e possui uma base com mais de 940 mil 

clientes. Mais informações no site www.bancovw.com.br 
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