
CERTIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL – AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS 
 
 
 
Entidade Beneficiada: Associação Alegria - ALE 
 
Pessoa Responsável: Assistente Social Rosalina Silva Torres 
 
Estado: Minas Gerais 
 
Cidade: Belo Horizonte 
 
Entidade indicada pelo cartório: 9º Oficio de Notas de Belo Horizonte 
 
Data da Ação Social: 15 de fevereiro de 2011 
 
 
Descrição da Ação:  
 
A Associação Alegria – ALE – Casa das Meninas, foi criada com a finalidade de 
acolher crianças de idade aproximada entre 08 e 12 anos, que tiveram decretada a 
suspensão ou destituição do poder familiar pelo Juizado da Infância e da Juventude e, 
assim, não puderam permanecer em seus lares de origem. É uma sociedade civil 
diferenciada, pois além do acolhimento dos menores através de casas-lares, tem a 
finalidade de participar ativamente na formação da consciência cidadã das suas crianças 
fornecendo-lhes os devidos cuidados materiais e psicológicos para que possam 
desenvolver suas potencialidades e, assim, manterem-se com dignidade na fase adulta 
de suas vidas 
 
Doações de Material Higiênico :  
O valor doado auxiliou a Associação Alegria- ALE na aquisição de material de higiene 
para as adolescentes acolhidas. Atualmente são 06 adolescentes entre 15 e 17 anos 
mantidas pela ALE sem auxílio de verbas públicas, tão-somente com doações de 
pessoas que vêem na solidariedade uma forma de inclusão social. Portanto, toda doação 
é bem vinda e nos auxilia nesta tarefa de manter materialmente nossas jovens-meninas 
com dignidade. Nosso muito obrigado! 
 



 
 
 

 

 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Palavra da Entidade Beneficiada:  
 
O seu tabelionato foi sorteado para realizar a 1ª ação da Certificação 
Socioambiental – FUNDESA do Colégio Notarial do Brasil Conselho Federal! 
 
Como é bom escutar está frase! 
Não importa o valor que foi doado.  
O que realmente importa e que juntos estamos melhorando o mundo. 
Seja pelo lado social ou pelo lado ambiental. 

Cientes de que a proteção dos menores é uma obrigação do Estado e também da 
sociedade civil, agradecemos a colaboração da FUNDESA do Colegio Notarial de 
Brasil Conselho Federal para a concretização de nosso ideal, consubstanciado na 
formação de um futuro melhor para as nossas crianças e jovens. 

Ação Social – Walquiria Rabelo (Tabeliã do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte) 

Obrigada, 

 

Walquiria Mara Graciano Machado Rabelo 
Tabeliã do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte 
Presidente Fundadora da Associação Alegria - ALE 


