
Nota de Esclarecimento

A Visão Mundial – organização não governamental humanitária cristã, presente em 100 países no
mundo há mais de 70 anos e no Brasil há 47 anos – comunica que informações publicadas por
alguns sites, em setembro de 2022, sobre fontes de financiamento da ONG são mentirosas.

A Organização esclarece que, diferente do que foi mencionado equivocadamente nos respectivos
sites, Ariovaldo Ramos deixou o Conselho Diretor e todos os órgãos de governança da Visão Mundial
em 2018, não tendo nenhuma ligação com a organização.

Apartidária e sustentada em valores cristãos, a Visão Mundial atua na proteção de crianças,
adolescentes e de populações em vulnerabilidade para promover a transformação humana. Para
isso, se relaciona com governos de todas as vertentes políticas e partidárias, empresas privadas,
igrejas e outras organizações da sociedade civil, pois entende que a defesa da dignidade humana
está acima de qualquer ideologia.

Todo financiamento público recebido pela Organização se dá por meio de editais abertos, auditáveis
e cujos contratos são disponibilizados no Portal da Transparência. No âmbito federal, esses contratos
se estendem até o atual governo.

É importante destacar também que esses editais são públicos, sendo possível a qualquer entidade
social concorrer. Os critérios de seleção são técnicos e levam em consideração a idoneidade e a
capacidade de execução das organizações. A Visão Mundial, desde a sua fundação, tem sua
operação e seus relatórios auditados por empresas independentes, cumprindo assim os mais altos
padrões de excelência em sua gestão.

A Visão Mundial está no Brasil e em outros países respondendo ao chamado de Jesus Cristo, nosso
Senhor e Salvador, trabalhando com os pobres e oprimidos para promover a transformação humana,
buscar a justiça e testificar as boas novas do Reino de Deus.

Sobre a Visão Mundial

A World Vision, conhecida no Brasil como Visão Mundial, é uma organização humanitária dedicada a
trabalhar com crianças, famílias e suas comunidades para atingir todo o seu potencial, combatendo
as causas da pobreza e da injustiça. A Visão Mundial serve a todas as pessoas, independentemente
de religião, raça, etnia ou gênero. A organização está no Brasil desde 1975 atuando por meio de
programas e projetos nas áreas de proteção, educação, advocacy e emergência, priorizando
crianças e adolescentes que vivem em situações de vulnerabilidades. 
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