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1. Identificação:
1.1. Nome da Instituição: Núcleo Batuíra Serviço de Promoção da Família

1.2. Endereço: Rua Segundo Tenente Renato Ometi nº 65 - Cumbica / Guarulhos – São

Paulo, CEP: 07181-110

● Site : www.nucleobatuira.org.br / E-mail: nucleobatuira2@gmail.com

● Telefone da Instituição: +55 (11) 2412-2186

1.3. Vigência da Diretoria Atual: de 15 de abril de 2021 a 14 de abril 2024

● Responsável legal: Ana Lucia Silva

● RG: 15.680.579 / CPF:  095.197.338-09

● Telefone: +55 (11) 2412-2186 / Celular: +55  (11) 98526-4353

1.4. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Nº do CNPJ): 43.844.273/0001-25

● Data da abertura: 15/04/1973

● Atividade econômica principal: Serviços de Assistência Social sem alojamento

● Atividades econômicas secundárias: Educação Infantil e creche; Treinamento em

desenvolvimento profissional e gerencial; Instituição de Longa permanência para

idosos; Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e

particulares não especificadas.

1.5. Identificação: (X) atendimento ( ) assessoramento ( ) defesa e garantia de

direitos

1.6. Certificação CEBAS: 71000.051851/2017-15

1.7. Finalidade Estatutária: Artigo 2º. O Núcleo Batuíra tem como finalidade principal

ações de caráter filantrópico, de assistência social e educacional, voltadas para o

alcance dos seguintes objetivos e fins: (I) Promoção da assistência social; (II)

Promoção gratuita da educação; (III) Promoção da cultura, defesa e conservação do

patrimônio histórico e artístico; (IV) Promoção da segurança alimentar e nutricional;

(V) Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do

desenvolvimento sustentável; (VI) Promoção do desenvolvimento econômico e

social e combate à pobreza; (VII) Experimentação, não lucrativa, de novos modelos

sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio. emprego e

crédito; (VIII) Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e

assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar através de profissionais
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devidamente inscritos nos conselhos de classe de advogado; (IX) Promoção da

ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros

valores universais; (X) Acolher, promover e reintegrar na sociedade, os dependentes

químicos (alcoolistas e toxicômanos) que desejam se recuperar, oferecendo-lhe

tratamento terapêutico individual e coletivo (terapia de grupo), sem distinção de raça,

credo político ou religioso; (XI) Promoção gratuita da saúde, através de profissionais

devidamente inscritos nos conselhos de classe na área da saúde; (XII) Estudos e

pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de

informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades

mencionadas acima;

1.8. Histórico da Instituição: O Núcleo Batuíra Serviço de Promoção da Família é uma

instituição sem fins lucrativos criada em 1973 no bairro de Cumbica no Município de

Guarulhos, certificada com título de utilidade pública municipal e atestado de fins

filantrópicos e tem como principal finalidade estatutária a promoção de ações de

caráter filantrópico, de assistência social e educacionais.

Orientada desde sua criação para execução de ações que busquem a diminuição

dos impactos sociais decorrentes da recorrente escassez de serviços nas regiões

periféricas do Município, o Núcleo Batuíra têm como premissa ao longo de sua

história o atendimento daquela parcela da população que se encontra em um

elevado grau de vulnerabilidade ou iminente risco social. Tais ações em geral, são

viabilizadas a partir de diferentes parcerias público e privadas junto aos mais

diferentes setores, sempre alinhadas aos valores da Instituição tais parcerias

possibilitam a oferta de diferentes atividades que busquem superar o cenário de

riscos impostos pelo caráter imperativo da pobreza em nosso país. 

A recorrente busca por parcerias possibilitaram a solidificação das mais diferentes

ações que, traduzidas em projetos promovem espaços de proteção, defesa e

garantia de direitos às famílias atendidas. Uma visão institucional traduzida em

projetos de inclusão produtiva e formação para o mercado de trabalho, instituições

de longa permanência para idosos, unidades especializadas dedicadas ao

acolhimento de crianças e adolescentes, assim como locais para morada e

acolhimento de homens e mulheres e espaços de convivência e atendimento

qualificado para pessoas idosas e em situação de rua. A missão institucional do
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Núcleo Batuíra de proteção integral da família se faz completa na oferta de vagas de

creche e educação infantil.  

A manutenção desses espaços e ações tornam efetiva um dos pilares de fundação

da Instituição, de que só a melhoria consciente do homem garante uma melhora

gradativa do mundo.
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1. Plano de Trabalho: Salão Batuíra

Identificação do Serviço (Objeto): Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Unidade Executora:
Projeto Salão Batuíra

Endereço : Rua Segundo  Tenente  Aviador Valter Querino nº 25 - Cumbica

Telefone: +55 (11) 2303-6693 | E-Mail: scfvnucleobatuira@hotmail.com

CNPJ: 43.844.273/0003-97 | Data de Abertura CNPJ: 05/11/1999

Imóvel onde funciona o serviço:
(X) Próprio      (  ) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (X) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(  ) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira ( ) Sábado ( )

Domingo

Responsáveis:

Coordenação Técnica e Execução:
● Nome: Amanda Renata Gaiotto Cruz Sinnhofer

● CPF: 366.195.328-10 | RG: 35028099-x

Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br
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Detalhamento do Serviço:

Trata-se de um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação

Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). Foi reordenado em 2013

por meio da Resolução CNAS nº 01/2013.

Esse serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado

por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e Serviço de Proteção

e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

O SCFV possui um caráter preventivo, proativo e contínuo, pautado na defesa e afirmação

de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao

alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Deve

ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida, de convívio familiar e comunitário,

além de estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários.

Os usuários do SCFV são divididos em grupos (de no máximo 20 participantes) a partir de

faixas etárias a partir de 18 anos à 59 anos, 11 meses, considerando as especificidades dos ciclos

de vidas. O trabalho nos grupos é planejado de forma coletiva, contando com a participação ativa

do técnico de referência, dos orientadores sociais e dos usuários. O trabalho realizado com os

grupos é organizado em percursos, de forma a estimular as trocas culturais e o compartilhamento

de vivências; desenvolvendo junto aos usuários o sentimento de pertença, de identidade e

fortalecendo os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de incentivar a socialização e a

convivência familiar e comunitária.

Objetivo Geral: 
Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, e o

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, bem como vivências

para o alcance de autonomia e protagonismo social.

Objetivos Específicos:
● Resgatar a autoestima mostrando a importância do seu papel no grupo que vive,

estimulado a partir de aprendizados que despertem a afetividade, solidariedade e a

preocupação com o bem-estar não apenas de si, mas ainda do próximo;

● Ofertar práticas que estimulem a socialização e autonomia, ampliando seu universo

informativo, construído a partir de vivências que valorizem o diálogo;
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● Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito de

cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências

específicas básicas;

Infraestrutura Física Existente: 

Quantidade Descrição

01 Secretaria / Sala Coordenação

01 Sala de Atendimento Psicossocial

02 Sala de aula com capacidade para 20 alunos

01 Refeitório com capacidade para 300 refeições

04 Banheiros

01 Banheiro adaptado

Condições e Formas de Acesso de Usuários:
A inserção no Projeto Salão Batuíra poderá ocorrer a partir de busca por demanda

espontânea, na unidade de execução do serviço que, através de atendimento técnico qualificado,

deverá encaminhar o usuário para a verificação de CADUNICO e formalização de fluxo de

referência / contra referência deste usuário junto ao CRAS mais próximo do cidadão. Outra forma

de acesso deve ocorrer a partir de encaminhamento direto do CRAS de referência do pretenso

usuário. A vaga será efetivada pela DTAGEI - Divisão responsável pela Central de Vagas da

Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, tendo em vista os seguintes critérios

prioritários:

Jovens e Adultos (18 a 59 anos):
● Jovens e ou adultos pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferência de

renda;

● Jovens e ou adultos em situação de isolamento social;

● Jovens e ou adultos com vivência de violência e, ou negligência;

● Jovens e ou adultos fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;
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● Jovens e ou adultos em situação de acolhimento;

● Jovens egressos de cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;

● Jovens e ou adultos egressos ou vinculados a programas de combate à violência, abuso e,

ou exploração sexual;

● Jovens egressos de medida de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;

● Jovens e ou adultos em situação de rua;

● Jovens e ou adultos em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiência;

Capacidade de Atendimento da Unidade: 161 jovens e adultos

Público Alvo 

Jovens e adultos de 18 a 59 anos e 11 meses.

Território: Abrangência Municipal 

● CRAS Presidente Dutra

● CREAS Sítio dos Morros

● CREAS Marcos Freire

Quantidade de Grupos Solicitados:
8 grupos (18 a 59 anos e 11 meses) 

Público Alvo:

Jovens e adultos de 18 a 59 anos e 11 meses.

Descrição das Estratégias Metodológicas e Resultados Esperados:
A proposta metodológica do Projeto São Batuíra, tem ênfase na formação para o trabalho e

geração de renda, interação, vínculo e cuidado com o outro. O estudo a partir de Temas

Geradores como forma de tomar a realidade concreta, o ponto de partida do plano de abordagem,

tendo em vista a superação de práticas estabelecidas e desatualizadas, contemplando assim

questões atuais estabelecidas no cotidiano do indivíduo e no mercado de trabalho. 

Em linhas gerais este Plano de Trabalho orientará o atendimento de 161 usuários com idade

entre 18 e 59 anos e 11 meses, distribuídos em grupos de até 20 usuários. O atendimento dos

grupos será efetivado através de oficinas trimestrais de formação básica em Cabeleireiro ou
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Manicure, intercaladas com atividades de workshop apresentando ao longo da execução das

oficinas tendências atuais do mercado que juntas compõem assim uma carga horária de até oito

horas semanais.

A acolhida do usuário tem seu início a partir de escuta inicial estabelecida pela equipe

técnica onde, além da detecção prévia de vulnerabilidades devem ser ainda apresentadas ao

indivíduo os critérios de inclusão para efetivação da matrícula (disponibilidade por parte do usuário

de nº de NIS, RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de vacinas - hepatite e

COVID-19) e conforme fluxo previamente estabelecido junto a Secretaria de Desenvolvimento e

Assistência Social, a unidade de execução do Plano de Trabalho encaminha formulário de

inscrição fornecido pelo ente público, para efetivação da vaga junto ao CRAS de referência do

indivíduo.

Posterior efetivação de vaga a equipe técnica de referência inicia o acompanhamento

familiar, realizando o estudo psicossocial / socioeconômico com foco na designação de

encaminhamentos aos atores da rede de atendimento socioassistencial do Município, órgãos de

defesa e garantia de direitos e demais políticas públicas. Zelando pela garantia da referência e

contra referência para superação das demandas identificadas em atendimento técnico, a equipe

estabelece agenda semanal de atendimento psicossocial ou em acordo com a iminente

necessidade do usuário.

Em tempo, destacamos que será ofertado diariamente à comunidade um plantão social de

demanda espontânea para identificação, orientação e direcionamento de indivíduos postulantes à

vaga no Plano de trabalho. A equipe técnica da Proteção Básica poderá excepcionalmente e

emergencialmente recepcionar indivíduos que busquem ou necessitem de apoio, orientação e

direcionamento para equipamentos socioassistenciais do município.

Grade de Atividades Desenvolvidas

Ação Acolhida Resultados esperados

Profissional
Responsável

Equipe Técnica Preenchimento de vagas ofertadas
conforme descrito no Plano de
Trabalho, promovendo aos usuários o
acesso a rede socioassistencial.

Estratégia Realizar escuta qualificada
antecedendo a inserção nas oficinas
ofertadas pelo Plano de Trabalho.
Orientar e encaminhar para os CRAS
com vistas na efetivação da vaga
junto a Central de Vagas da SDAS.
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Dias e Horários Diariamente das 09h às 14h. Sempre
que houver demanda.

Objetivo
relacionado:

Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, e
o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo,
bem como vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social.

Atividade: Plantão de Atendimento e Orientação Resultados esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica Zelar pela garantia da
referência e contra referência
para superação das demandas
identificadas em atendimento
técnico.

Estratégia: Estabelecer atendimento continuado das
demandas previamente detectadas no
momento da acolhida.

Dias e Horários: Semanal, de acordo com agenda previamente
estabelecida entre usuário e equipe técnica.

Objetivo
relacionado:

Resgatar a autoestima mostrando a importância do seu papel no grupo que vive,
estimulado a partir de aprendizados que despertem a afetividade, solidariedade
e a preocupação com o bem-estar não apenas de si, mas ainda do próximo;

Ação Plantão  Social Resultados esperados

Profissional
Responsável

Equipe Técnica Promover ao usuário o acesso a
rede de serviços
socioassistenciais existentes no
município.

Estratégia Recepcionar indivíduos que busquem ou
necessitem de apoio, orientação e
direcionamento para equipamentos
socioassistenciais do município.

Dias e Horários Diariamente, conforme agenda disponível da
equipe.

Objetivo
relacionado:

Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, e
o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo,
bem como vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social.

Ação Visita Domiciliar Resultados esperados

Profissional
Responsável

Equipe Técnica Sistematização e apropriação
do contexto histórico, social e
econômico familiar dos
usuários, com vistas na
identificação de demandas e
possíveis encaminhamentos

Estratégia Verificar condições de moradia, estrutura e
desenvolvimento familiar durante o atendimento
para quando necessário articular junto à rede de
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para ampliação do número de
usuários cientes dos seus
direitos.

serviços socioassistenciais e as demais políticas
sociais e serviços oferecidos pelo município.

Dias e Horários Semanalmente, todas às sextas-feiras 

Objetivo
relacionado:

Resgatar a autoestima mostrando a importância do seu papel no grupo que vive,
estimulado a partir de aprendizados que despertem a afetividade, solidariedade e
a preocupação com o bem-estar não apenas de si, mas ainda do próximo;

Ação Oficina de Manicure e Pedicure Resultados esperados

Profissional
Responsável

Instrutor de Manicure e Pedicure Viabilizar conhecimentos
necessários para iniciação
da prática profissional.Estratégia Criar e ofertar atividades teóricas e práticas

nesta área com o objetivo de proporcionar a
qualificação para atuação no mercado de
trabalho com vistas na geração de renda e
protagonismo social.

Dias e Horários Semanal.

Objetivo
relacionado

Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como
direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e
competências específicas básicas;

Ação Oficina de Cabeleireiro Resultados esperados

Profissional
Responsável

Instrutor de Cabeleireiro Viabilizar conhecimentos
necessários para iniciação
da prática profissional.Estratégia Criar e ofertar atividades teóricas e práticas

nesta área com o objetivo de proporcionar a
qualificação para atuação no mercado de
trabalho com vistas na geração de renda e
protagonismo social.

Dias e Horários Semanal

Objetivo
relacionado

Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como
direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e
competências específicas básicas;

Ação Workshop de atualização profissional Resultados esperados

Profissional
Responsável

Instrutores e convidados. Usuários atualizados de
acordo com as mudanças
do mercado estético, e
novas tendências no
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segmento da beleza,
motivados pela descoberta
de novas possibilidades de
atuação e qualificação.

Estratégia Realizar atividades extra curriculares com
apresentação de novas técnicas e tendências
na área da estética e beleza.

Dias e Horários Trimestral

Objetivo
relacionado

Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como
direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e
competências específicas básicas;

Ação Grupo de convivência familiar Resultados esperados

Profissional
Responsável

Equipe Técnica Usuários protagonistas na
sua história de vida, com a
capacidade de interagir,
compartilhar, ampliar
conhecimentos e de
exercer a sua cidadania.  

Estratégia Realizar encontros temáticos com vistas no
fortalecimento de vínculos, familiares e
comunitários, com atividades que desenvolvam
o sentimento de pertencimento e de identidade.
Além de incentivar a convivência comunitária e a
promoção de potencialidades.

Dias e Horários Bimestral, ao final de cada Ciclo.

Objetivo
relacionado

Ofertar práticas que estimulem a socialização e autonomia, ampliando seu
universo informativo, construído a partir de vivências que valorizem o diálogo;

Ação Reunião de Discussão de caso Resultados esperados

Profissional
Responsável

Coordenação, equipe técnica e instrutores.

Estratégia Realizar reuniões para discussão de casos e
situações específicas individuais ou coletivas,
verificadas junto aos usuários e viabilizar formas
de superação.

Dias e Horários Bimestral (as sextas-feiras), ou em acordo com
demanda verificada;

Objetivo
relacionado

Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, e
o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo,
bem como vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social.
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Atividade: Reunião de Equipe Resultados Esperados:

Profissional
Responsável:

Coordenação e todo a equipe de execução Equipe de execução
alinhada com o plano de
trabalho, integrada e
com vistas nos mesmos
objetivos. 

Estratégia Partilha da rotina e troca de informações nas trocas
de plantões e reunião geral com todos os
envolvidos para melhor adesão ao plano de
trabalho. 

Dias e Horários: Bimestral (as sextas-feiras), ou em acordo com
demanda verificada;

Objetivo
relacionado

Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, e
o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo,
bem como vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social.

Ação Formação continuada Resultados esperados

Profissional
Responsável

Todos os envolvidos na execução do serviço e
convidados.

O fomento de
conhecimentos acerca
do serviço equipe
apropriada da legislação
da Política de
Assistência Social e
direitos, da execução
dos serviços e das
especificidades do
público alvo. 

Estratégia Realizar encontros, seminários, Workshop,
oficinas e minicursos.

Dias e Horários Trimestral 

Objetivo
relacionado

Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e
social, e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e
respeito mútuo, bem como vivências para o alcance de autonomia e
protagonismo social.

Detalhamento do Plano Estratégico

Cabeleireiro Módulo 1 (noções básicas de escovista): Biossegurança 1; ética e postura
profissional 1; anatomia capilar; limpeza dos fios; cronograma capilar;
técnicas básicas de escovação; (Fev./Mar./Jul./Ago.)

Módulo 2 (noções básicas de corte capilar): Biossegurança 2; ética e
postura profissional 2; cronograma capilar 2; técnicas básicas de corte em
geral; finalização de cortes; (Abr./Mai./Set./Out.)
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Módulo 3 (noções básicas de química capilar): Biossegurança 3; ética e
postura profissional 3; cronograma capilar 2; técnicas básicas de química
capilar (botox / progressiva sem formol ou orgânica / coloração); finalização
dos fios; (Jun./Nov.)

Turmas:
● Turma 01 (20 usuários): Segunda e Quarta-feira: 8:00 as 11:30
● Turma 02 (21 usuários): Segunda e Quarta-feira: 13:00 as 16:30
● Turma 03 (20 usuários): Terça e Quinta-feira: 8:00 as 11:30
● Turma 04 (20 usuários): Terça e Quinta-feira: 13:00 as 16:30

Manicure e
Pedicure

Módulo 01 (noções básicas teóricas de manicure e pedicure): Relações
interpessoais; biossegurança; ética e postura profissional; esterilização de
material 01; ética e postura profissional; doenças da unha e formas de
tratamento; desenvolvimento de técnicas de trabalho de manicure e pedicure;
esmaltação 01; técnicas de lixar 01; (/Fev./Abr./Jun./Ago/Out;)

Módulo 02 (noções básicas práticas de manicure e pedicure):
biossegurança 02; postura e ética profissional 02; esterilização de material
02; Aperfeiçoamento de técnicas de trabalho de manicure e pedicure;
técnicas de lixar 02; remoção de cutículas; esmaltação 02; aplicação de
películas. (Mar./Mai./Jul./Set./Nov.)

Turmas:
● Turma 01 (20 usuários): Segunda e Quarta-feira: 8:00 as 11:30
● Turma 02 (20 usuários): Segunda e Quarta-feira: 13:00 as 16:30
● Turma 03 (20 usuários): Terça e Quinta-feira: 8:00 as 11:30
● Turma 04 (20 usuários): Terça e Quinta-feira: 13:00 as 16:30

Cronograma de Atividades:

Atividades
Desenvolvidas:

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Seleção e inscrição de
usuários x x x x x x x x x x x x

Acolhimento e Escuta
Qualitativa x x x x x x x x x x x x

Grupo de Convivência
Familiar x x x x x x

Reunião de Equipe x x x x x x
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Reunião de Discussão
de Caso x x x x x x

Formação continuada x x x x

Cabeleireiro
Módulo 1 x x x x

Cabeleireiro
Módulo 2 x x x x

Cabeleireiro
Módulo 3 x x

Manicure e Pedicuro -
Módulo 1 x x x x x

Manicure e Pedicuro -
Módulo 2 x x x x x

Workshops de
atualização profissional x x x x

Monitoramento e Avaliação:
Entendemos a avaliação como um processo contínuo e cumulativo, contextualizado durante

todo o processo de atendimento, realizando práticas avaliativas diagnósticas, investigativas,

participativas, levando em consideração o usuário como um todo, sua bagagem cultural e as

diferenças individuais. Para garantir um bom desempenho e avaliação do plano de trabalho

executado seguindo os impactos sociais previstos na Norma de Tipificação Nacional de Serviços

Socioassistenciais, agentes sociais e técnicos deverão desenvolver suas funções, orientando e

criando novas ações priorizando os objetivos propostos pelo plano de trabalho.

O processo de avaliação dar-se-á por meio com Divisão Técnica de Acompanhamento a

Gestão da Execução Indireta- DTAGEI /, Seção Técnica de Supervisão de Proteção Social

Especial de Execução Indireta da SDAS. Terá como objetivo medir a eficiência e eficácia das

ações realizadas no serviço e articulação com os demais serviços socioassistenciais e serviços de

políticas públicas setoriais, com vistas nos impactos esperados de acordo com a Tipificação

Nacional dos Serviços Socioassistenciais de redução das violações dos direitos socioassistenciais,

seus agravamentos ou reincidência. 

Compreendemos que a Assistência Social se caracteriza como um campo de efetivação de

direitos, voltada para o enfrentamento da pobreza e para a construção e o provimento de mínimos

sociais de inclusão e para a universalização de direitos, buscando romper com tradições

clientelistas que historicamente permeiam áreas que sempre foram vistas como prática secundária,
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em geral adstrita. Os indicadores previamente estabelecidos buscam criar condições para um

processo contínuo e permanente de desenvolvimento aliado a avanços sociais consistentes. Em

busca resultados efetivos o Plano de Trabalho organizou o plano de avaliação a partir de três (03)

eixos de verificação, sendo eles:  

● EIXO DE QUALIDADE DE VIDA: Melhoria das relações familiares e sociais;
● EIXO CENSITÁRIO: A sistematização de um conjunto de variáveis com vistas ao

monitoramento da situação do espaço atendido pelo Plano de Trabalho com vistas a ruptura
do nivelamento social pré existente.

● EIXO DE GARANTIA DE DIREITOS: Reúne o índice de encaminhamentos a programas de
promoção do acesso a serviços públicos de bem-estar social e fortalecimento da cidadania;

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Censitário idade média dos atendidos
Ficha de matrícula e acolhimento

nº de atendidos por sexo

nº de atendidos por cor

nº de atendidos por estado civil

nº de atendidos por região de
moradia

renda média per capita dos
atendidos

composição familiar média dos
atendidos

atendidos por tipo de moradia

atendidos por composição familiar

nº de atendidos por escolaridade

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Qualidade de
Vida

Apontamento em atendimento de
responsáveis quanto à redução de
conflitos, ampliação de diálogos, solução
compartilhada de problemas;
(resultado igual ou superior a 70%)

Lista de Chamada
(Frequência)

Atendidos frequentes nas
reuniões
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Relatório de visita domiciliar;

Relatório de atendimento
individual;

Participação e frequência
nas atividades
socioeducativas

nº de atendidos com acompanhamento de
saúde especializado

Relatório de atendimento
individual;

nº de atendidos acompanhamentos de saúde
básico em dia

Relatório de atendimento
individual;

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Acesso a
serviços

nº de atendidos (as) com CADÚNICO Relatório de atendimento
individual;

nº de atendidos referenciados no CRAS

nº de atendidos referenciados no CREAS

nº de atendidos encaminhados a serviços
de saúde

nº de atendidos encaminhados a outros
equipamentos da rede de garantia de
direitos

Plano de Aplicação dos Recursos: 

Quantidade de vagas solicitadas: 161 R$ 579.600,00

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor Total R$

Recursos
Humanos

Coordenadora 01 R$ 5.100,00

Assistente Social 01 R$ 2.700,00

Psicóloga 01 R$ 2.700,00

Instrutora de Cabeleireiro 02 R$ 3.840,00

Instrutora de Manicure 01 R$ 1.920,00
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Auxiliar de Instrutor 01 R$ 1.920,00

Auxiliar Administrativo 01 R$ 1.920,00

Auxiliar Operacional 01 R$ 1.595,00

Auxiliar de Limpeza 01 R$ 1.595,00

Encargos sociais R$ 5.024,00

Cesta Básica e Vale Transporte R$ 2.900,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos) R$ 31.214,00

Demais
Despesas

Gás, combustível; manutenção veicular; seguro; IPVA R$ 1.500,00

Material escritório / pedagógico / artesanato R$ 3.200,00

Dedetização e limpeza de caixa d'água R$ 1.200,00

Água, energia elétrica, telefone, internet, tv à cabo, gás,
combustível veículo, transporte por aplicativo;

R$ 1.250,00

Material de limpeza, higiene e proteção R$ 1.800,00

Manutenção predial, instalações e equipamentos R$ 1.500,00

Contabilidade R$ 1.000,00

Alimentação R$ 5.636,00

SUBTOTAL (Demais Despesas) R$ 17.086,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$ 48.300,00
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2. Plano de Trabalho: Programa Cuidando
Identificação do Programa (Objeto): Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Unidade Executora:
Programa Cuidando
Endereço: Rua Segundo Tenente Renato Ometi nº 65 | Bairro: Cumbica | CEP: 07181-030

Telefone: +55 (11) 4964-6927 | E-Mail: projetocuidando01@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0001-25 abertura do CNPJ: 15/04/1973

Imóvel onde funciona o serviço:
(X) Próprio      (  ) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (X) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(  ) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira ( ) Sábado ( )

Domingo

Responsáveis:

Coordenação Técnica e Execução:
● Nome: Mariana da Silva Maranhão Pureza

● CPF: 308.465.638-00 | RG: 36.321.516-5

Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br
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Detalhamento do Programa:
O Programa "Cuidando", de caráter socioassistencial, visa proporcionar ocupação,

qualificação profissional e renda para a população em situação de desemprego e vulnerabilidade

socioeconômica residente no Município de Guarulhos, compreendendo a concessão de um auxílio

mensal em pecúnia, pelo prazo de seis meses, prorrogáveis uma única vez por igual período, e

implicando, por parte do beneficiário, na participação em atividades de zeladoria e manutenção

pública de interesse da comunidade local, bem como na participação em cursos de capacitação

profissional.

Objetivo Geral:

Manter a execução do Programa Cuidando de forma a promover melhorias das condições

de vida de indivíduos em situação de desemprego e vulnerabilidade por meio de ações articuladas

entre poder público e a instituição.

Objetivos específicos:
● Dar ao cidadão (ã) desempregado (a) e, em situação de vulnerabilidade condição de voltar

ao mercado de trabalho por meio de uma ação produtiva;

● Resgatar o vínculo social e produtivos dos beneficiários;

● Promover a inclusão em cursos de capacitação e profissionalização;

● Administrar com pessoal capacitado os processos de Recursos humanos para a execução

do programa;

Espaço físico, recursos e materiais:
As atividades de execução atribuídas à equipe de recursos humanos da instituição, são

realizadas na sede da instituição, em sala equipada com mesas, cadeiras, armários,

computadores, impressoras e oferece condições de pleno atendimento aos selecionados e

encaminhados para os procedimentos para efetivação da contratação.

Condições e formas de acesso do usuário e famílias e cobertura de atendimento do Serviço:
Pré-seleção realizada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS),

através de levantamento na base de dados do Cadastro Único de Programas Sociais (CadUnico)

e encaminhados para a instituição.

Público Alvo:
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Pessoas de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos completos, em acordo com os

requisitos do Edital de Credenciamento 002/2020 para participação no programa.

Território: Abrangência municipal

Estratégias Metodológicas:

Programa “Cuidando”, tem caráter socioassistencial, visa a oferta de vagas para até 120

pessoas em situação de desemprego e vulnerabilidade social que residam em Guarulhos para o

exercício de atividade ocupacional de zeladoria e manutenção pública, com o auxílio financeiro,

por um período de quatro meses podendo ser prorrogado uma única vez por mais seis meses.

A execução do programa pela instituição, implica na continuidade do processo seletivo

realizado por profissionais capacitados na área de recursos humanos e gestão de pessoas que se

dá a partir do envio da lista de candidatos pré selecionados pela SDAS, do contato telefônico para

apresentação de documentos pessoais, encaminhamento para exame médico admissional e

efetivação da contratação com o registro em carteira assinatura dos contratos de trabalho.

Os Profissionais também são responsáveis pela criação e arquivamento de prontuários,

apontamento de folha de frequência e pagamentos via transferência bancária e envio de relatórios

de execução sempre que solicitado.

Os participantes do programa serão divididos em quatro turmas de até 25 pessoas que

deverão participar de reuniões temáticas/ capacitações, promovidas pela equipe de RH/ gestão de

pessoas com temas e dinâmicas aprovados previamente pela secretaria e em consonância com o

sugerido no Edital de credenciamento, a equipe poderá solicitar/ convidar profissionais das

diversas áreas de atuação da instituição assim como palestrantes de outros órgãos e da rede

privada.

As atividades de zeladoria pública, tem a carga horária de 30 horas semanais, sendo seis

horas diárias de segunda a sexta-feira, e o cronograma é definido pela Secretaria de Governo

Municipal, ocorrem em todo território municipal em áreas de interesse comunitário e previamente

apontados sendo que, os participantes são distribuídos em equipes levando -se em conta a

proximidade da residência com o local laborativo. Os participantes do programa terão acesso

prioritário às vagas em cursos e oficinas de capacitação profissional e formação continuada,

ofertadas pela Prefeitura Municipal de Guarulhos ao longo do período de vigência do contrato,

com vistas ao melhor preparo para o mercado de trabalho, posterior ao término do seu contrato.
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Ação Periodicidade Estratégia

Seleção e
contratação

Diário, mensal e sempre
que houver demanda
para novas inclusões.

Receber relação de pré selecionados,
realizar contato telefônico,
recepcionar os selecionados, receber
documentação, encaminhar para
exame médico admissional, registro
em carteira e assinatura do contrato.

Atividades de
Zeladoria e
manutenção pública.

Diário Encaminhar os participantes com a
contratação efetivada para os
coordenadores da secretaria de
governo para treinamento, aquisição de
uniformes, material de segurança,
formação de equipes e definição dos
territórios e cronograma de atividades.

Apontamento
das folhas de
frequência e
folha de
pagamento

Diário  e mensal (a
partir do momento da
contratação)

Receber das equipes de
monitoramento a folhas de frequência
dos participantes, conforme
procedimento adotado pela Secretaria
do Meio Ambiente.

Reuniões
temáticas /
capacitação

Mensal Reuniões com grupos de até 25
participantes, para palestras, dinâmicas
sobre questões relevantes a formação
do cidadão, mercado de trabalho e
empoderamento social.

Divulgação e
encaminhamentos
para
Oficinas e cursos

Diariamente, conforme a
demanda, cronograma
disponibilizado e
amplamente divulgado
dos cursos e oficinas e
adesão dos usuários

Divulgar e encaminhar os participantes
do programa, para cursos e oficinas de
formação para o trabalho e de
capacitação profissional.
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Cronograma de Atividades:

Cronograma de atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Seleção e contratação

Atividades de zeladoria e manutenção pública

Apontamento das folhas de frequência e de pagamento

Reuniões temáticas / capacitação

Divulgação e encaminhamentos para Oficinas e cursos

Monitoramento e Avaliação:
O processo de avaliação dar-se-á em conjunto com os atores e instituições envolvidos na

execução do programa, através da análise dos aspectos qualitativos e quantitativos e ocorrerá via

relatórios técnicos, instrumentais e da devolutiva dos atendidos e da equipe. Terá como objetivo

medir a eficiência e eficácia das ações realizadas com vistas nos impactos esperados.

Estratégias
Metodológicas/
Articulação em rede

Periodicidade: Resultados Esperados:

O processo de avaliação
se dará por meio de
pesquisa de satisfação,
folhas de frequência,
relatórios de execução,
reunião com equipes de
execução das secretarias e
instituição.

Mensal, semestral e anual. Contribuir para a redução
de pessoas em situação de
desemprego, aumento de
pessoas capacitadas para
o mercado de trabalho, o
resgate de cidadania e
empoderamento social.
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Plano de Aplicação dos Recursos:

Quantidade de vagas solicitadas: 350 Valor Total do Projeto: R$  2.162.500,00

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor Total R$

Recursos
Humanos

Coordenador 01 R$ 5.900,00

Assistente Administrativo 01 R$ 3.800,00

Auxiliar Administrativo 04 R$ 6.660,00

Auxiliar Operacional 01 R$ 1.450,00

Vale Transporte + Cesta Básica R$ 2.800,00

Encargos Sociais R$ 3.850,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos) R$  24.460,00

Recursos
Humanos

Colaborador do
Programa

Item de Despesa Quantidade Valor Total R$

Colaborador do Programa
350 R$ 339.500,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos referente ao Colaborador do
Programa)

R$  339.500,00

Demais despesas

Item de Despesa Valor Total R$

Alimentação - Cestas Básicas R$ 28.040,00

Mat. higiene, limpeza, EPIs, máscaras de
proteção, despesas bancárias, cópias, fotos 3x4

R$ 3.000,00

Combustível, manut. veículos, IPVA, Seguro R$ 2.000,00

Vestuários, calçados, bordados R$ 2.000,00

Honorários contábeis, advocatícios R$ 3.000,00

Medicamentos R$ 500,00

SUBTOTAL (Demais despesas) R$  38.540,00

TOTAL GERAL (MÊS) R$ 402.500,00

Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Cumbica - Guarulhos | SP 26



nucleobatuira.org.br

3. Plano de Trabalho: Alimentação Fraterna

Identificação do Programa (Objeto): Plano de Segurança Alimentar

Unidade Executora:
Projeto Alimentação Fraterna
Endereço: Rua Francisco de Paula Santana, 44 | Bairro: Vila das Palmeiras | CEP: 07112-020

Telefone: +55 (11) 3428-3224 | E-Mail: inverno.batuira@gmai.com

CNPJ: 43.844.273/0001-25 abertura do CNPJ: 15/04/1973

Imóvel onde funciona o serviço:
(  ) Próprio      (X) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (X) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(  ) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira (X) Sábado (X)

Domingo

Responsáveis:

Coordenação Técnica e Execução:
● Nome: Kleber Sobral de Souza

● CPF: 268.469.748-57 | RG: 32.299.525-5

● Número do Registro Profissional: CRESS:  54791

Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br
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Detalhamento do Serviço:
O projeto Alimentação Fraterna se trata de um plano de atendimento emergencial e

complementar aos projetos já desenvolvidos pela Instituição junto à população de rua durante a

duração da Operação Inverno.

Justificativa
O Direito à Alimentação Adequada é fundamental, e a sua garantia é imprescindível para

devolver a dignidade, a liberdade e o potencial de desenvolvimento da população, sendo este o

segundo objetivo apontado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU

(2012).

Este direito humano ainda não é uma realidade para muitos milhões de pessoas no mundo

e, em particular, para milhares de famílias no Município de Guarulhos. Uma disfunção

característica a grandes centros urbanos que impossibilita maiores avanços sociais, onde mesmo

economicamente bem posicionado sofre com inúmeras deficiências.

É preciso entender a vulnerabilidade socioeconômica presente junto a população em

situação de rua potencialmente atendida pela Instituição, uma vez que a Alimentação Fraterna

proposta neste plano de trabalho é a efetivação do direito de todos ao acesso regular e

permanente a alimentação de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a

outras necessidades essenciais e tendo como base a oferta de uma refeição completa no período

da noite. Ou seja, desta maneira buscamos com este plano estabelecer o cumprimento do item

primeiro do 25º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) e ao artigo 6º

da Constituição Federal Brasileira(BRASIL, 1988).

Tal ação proposta trata em conjunto o problema da fome e da exclusão social agravada

pelo período de altas temperaturas durante a estação do Inverno a "Alimentação fraterna quando

aliada às demais ações da Operação Inverno cumpre seu papel não apenas na melhoria da

saúde ele promove a ruptura do ciclo da fome e contribui para o favorecimento do ciclo da

inclusão social.

Objetivo do Plano:
Assegurar o direito humano à alimentação adequada ao público atendido, promovendo sua

segurança alimentar e nutricional de modo que tenham acesso regular e permanente a alimentos

de qualidade e em quantidade suficiente.
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Objetivos Específicos:

● Elaborar e proporcionar uma alimentação adequada às características e hábitos

alimentares do público atendido;

● Promover o fortalecimento da cidadania por meio da oferta de refeições em ambientes

limpos, confortáveis e em conformidade com as orientações dos órgãos de vigilância

sanitária, favorecendo a dignidade e a convivência entre os usuários;

● Estimular a adoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis;

● Elevar a qualidade da alimentação, garantindo a variedade dos cardápios com equilíbrio

entre os nutrientes (proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais, vitaminas, fibras e

água) em uma mesma refeição, possibilitando ao máximo o aproveitamento pelo

organismo;

Infraestrutura Física Existente:

Imóvel situado na rua Francisco de Paula Santana, 44 - Vila das Palmeiras, Guarulhos -

SP, cedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos para execução do Plano de Trabalho.

Condições e Formas de Acesso de Usuários e Famílias Cobertura de Atendimento do
Serviço:

Por demanda espontânea

Capacidade de Atendimento: 80 refeições diárias;

Público Alvo:

Jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou

sobrevivência.

Território:

○ Abrangência: Município

○ Região: Centro
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Descrição das Estratégias Metodológicas e Resultados Esperados:
A alimentação é uma necessidade básica dos indivíduos, pois tem relação direta com a

saúde e influencia na qualidade de vida. Portanto, deve ser saudável, completa e variada, além

de seguir as características socioeconômicas e culturais de cada população. Vale ressaltar que

este Plano de Trabalho visa a oferta da alimentação noturna (jantar - 19:00 as 21:00) para

população de rua  em complementação a as ações da operação inverno .

O seu papel será o de fornecer refeições adequadas, considerando o aspecto higiênico

sanitário e nutricional, com cardápios diversificados quanto à gêneros alimentícios sempre de

acordo com as safras de produção, respeitando os hábitos alimentares e aceitabilidade do público

atendido.

Cardápio sugerido inicialmente

Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado

Macarronad
a com frango
ao molho

Creme
de ervilha
com
batata e
bacon

Sopa de
legumes com
frango

Arroz,
feijão
preto,
carne de
porco e
couve

Macarronada
ao molho com
carne moída.

Sopa de
legumes
com
carne
vermelha

Sopa de feijão
com macarrão e
músculo.

Cronograma Primário de desenvolvimento

Atividades Desenvolvidas: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Aquisição , seleção e preparo da
alimentação fraterna

Fornecimento da refeição

Revisão e elaboração de cardápios

Avaliação (aceitabilidade do
cardápio)

Monitoramento e Avaliação:
Todo o processo de avaliação será realizado com vistas aos impactos sociais esperados

de acordo com o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (MDS, 2016). Terá como

objetivo mensurar a quantidade, qualidade  e a aceitação da alimentação ofertada diariamente .
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Estratégias Metodológicas/ Periodicidade: Resultados Esperados:

Elaborar e preencher instrumental
quantitativo de refeições ofertadas ,
elaborar e aplicar pesquisas de
satisfação  junto aos usuários .

semanal Redução do número de pessoas em
situação de rua , sem acesso a refeição
noturna.

Plano de Aplicação dos Recursos:

Quantidade de Vagas Solicitadas: 65 usuários Valor total: R$ 300.000,00

Despesa Item Unidade Valor Total R$

Recursos Humanos

Cozinheira 01 R$ 1.721,00

Aux. Cozinha 01 R$ 1.399,00

Auxiliar Operacional 02 R$3.509,00

Vale transporte + Cesta básica R$ 528,00

Encargos sociais ( ad. noturno) R$ 800,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos)                       R$ 7.957,00

Despesa Item Valor Total R$

Demais Despesas

Alimentos R$ 14.093,00

Gás, energia elétrica, telefone, internet , água R$ 1.000,00

Material de higiene; EPIs; materiais de
limpeza; recipientes, embalagens e utensílios
descartáveis;

R$ 800,00

Combustivel, manutencao veiculos, IPVA,
Seguros

R$ 1.150,00

SUBTOTAL (Demais Despesas) R$ 17.043,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$ 25.000,00
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE
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4. Plano de Trabalho: Dialogando
Identificação do Programa (Objeto): Serviço Especializado em Abordagem Social

Unidade Executora:
Projeto Dialogando

Endereço: Rua Segundo Tenente Renato Ometi nº 65 | Bairro: Cumbica | CEP: 07181-030

Telefone: +55 (11) 2536-4110 | E-Mail: abs.batuira@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0003-97 | Data de Abertura CNPJ: 05/11/1999

Imóvel onde funciona o serviço:
(X) Próprio      (  ) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (12h/dia, 7 días/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira (X) Sábado
(X) Domingo

Responsáveis:

Coordenação Técnica e Execução:
● Nome: Viviane de Oliveira Lagoela Elias

● CPF: 317.604.898 - 08 | RG: 32.494.437 - 8

● Número do Registro Profissional: CRESS: 59074

Coordenação Técnica e Execução:
● Nome: Bruno Sinnhofer

● CPF: 347.857.828 - 03 | RG: 34.908.127 - x
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Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br

Detalhamento do Serviço:
O Serviço Especializado em Abordagem Social é tipificado na modalidade de Proteção

Especial Social de Média Complexidade, destinado ao atendimento especializado in loco, tem

como objetivo ações centradas na construção e favorecimento na travessia da rua para locais

protegidos de indivíduos ou famílias que fazem da rua espaço de sustento ou moradia. O

serviço se propõe ser executado de maneira continuada e programática, assegurado a partir de

mapeamento e busca ativa, em um conjunto de ações ajustadas e revisadas continuamente

para identificação das diferentes situações de risco social a qual se veem expostos a

população em situação de rua. 

As ações da equipe de abordagem social primam pela aproximação, escuta qualificada,

encaminhamentos, referência e contrarreferência dos diferentes atores da política

socioassistencial de defesa e garantia de direitos, em um exercício contínuo de busca pela

redução das situações de violação de direitos, bem como, o monitoramento de cenários de

agravamento de conjunções que levem à reincidência ou agravamento do quadro. Um

empreendimento que funciona como equipamento suplementar para redução do número de

pessoas que fazem da rua espaço de moradia. 

O Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) é executado em articulação

direta com os demais serviços da rede de proteção socioassistencial ofertados pelo Municipio e

com especial destaque aos seguintes equipamento: Serviço Especializado para População de

Rua (SEPOP), Centro POP, Centro de Referência Especializado em Assistência Social

(CREAS) e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI)

e como parte integrante das ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI). 

E para a efetivação das ações o município conta com rede socioassistencial, compostas

por 11 CRAS, 03 CREAS, 06 Conselhos Tutelares, Casas de Acolhimento Adulto Masculino e

Feminino, bem como os serviços de Proteção Básica de Saúde (UBS e Consultório na Rua). 
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Objetivo Geral: 
Ofertar de forma contínua e programática no Município de Guarulhos o mapeamento,

identificação e atendimento de indivíduos ou famílias que utilizam as ruas como forma de

moradia ou sobrevivência. 

Objetivos específicos: 
● Identificar famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos

fragilizados ou violados, qualificando a natureza e condições de tais rupturas,

condições e formas de sobrevivência e relações estabelecidas com a rede

socioassistencial e demais políticas públicas;

● Desenvolver junto ao usuário um processo para saída das ruas e que possibilite

condições de acesso a rede de serviços e a benefícios assistenciais; 

● Promover e divulgar ações junto a diferentes parceiros para o desenvolvimento de

ações sazonais de sensibilização junto a população de rua e sociedade de forma

geral, quanto ao trabalho realizado e necessidade da inclusão social desta população,

bem como a importância da garantia dos direitos sociais para o estancamento de tal

cenário.

Espaço físico Recursos e materiais 

Espaço institucional destinado para a base de apoio para a equipe do Serviço

Especializado em Abordagem Social, está situado na região de Cumbica a Rua Segundo

Tenente Aviador Walter Querino, nº 25 - Jardim Cumbica, em imóvel próprio, onde a equipe

dispõe de sala com mobiliário e equipamentos necessários para as ações internas e externas. 

As equipes contam com tablets, contemplados por pacote de acesso à internet e

ligações ilimitadas, com veículo próprio (Fiat Doblò), adequado para a realização de busca

ativa, com o abastecimento e manutenção garantidos. O veículo é adequado para o transporte

de até 07 pessoas e tem bancos protegidos por capa removível de maneira a possibilitar a

higienização. Os agentes sociais contam com os equipamentos de proteção individual (EPI),

luvas, máscaras, álcool em gel e kit de primeiros socorros. Toda a equipe usa coletes de

identificação e crachás fornecidos pela instituição. 
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Condições e formas de acesso:
O Serviço Especializado de Abordagem Social caracteriza-se a partir da presença,

continuada e ativa de profissionais nos espaços públicos, para identificar e conhecer as reais

demandas e necessidades das pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos

espaços públicos. Tal demanda de orientação e condução se propõem a partir de busca ativa

previamente estabelecida por diagnóstico de mapeamento desenvolvido pela equipe, a partir

de acionamento direto por munícipe ou diferentes equipamentos da rede de garantia de direitos

em canal específico do serviço.  

 

Público Alvo:
Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como

espaço de moradia e/ ou sobrevivência.

Território: Abrangência municipal

Estratégias Metodológicas 
Considerando o arcabouço legal que constitui a legislação básica , resoluções e normas

técnicas a saber :Decreto nº 7.053/2009- institui a Política Nacional para População em

situação de rua , Resolução nº 109/2009 - Tipificação Nacional do Serviços Socioassistenciais,

Decreto nº 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e

o seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento (CIAMP-RUA),alterado pelo

Decreto no 9.894, de 27 de junho de 2019; Resolução CNAS no 109/2019, que dispõe sobre

os equipamentos e serviços tipificados a serem fornecidos à população em situação de Rua;

Guia de Atuação Ministerial: defesa dos direitos das pessoas em situação de rua, do Conselho

Nacional do Ministério Público, de 2015; art. 11 do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e

Culturais, de 1966, internalizado pelo Brasil pelo Decreto no 591/1992, pelo qual se consolida o

direito à habitação como um dos meios de superação da situação de miséria, gerando para os

Estados parte a obrigação de promover e proteger esse direito e Resolução nº40/2020 CNDH,

que Dispõe sobre as diretrizes para promoção,proteção e defesa dos direitos humanos das

pessoas em situação de rua, de acordo com a Política Nacional para População em Situação

de Rua; Lei no 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, com

especial atenção ao seu art. 5o; Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 1, de 07 de junho de

2017, que estabelece as Diretrizes Políticas e Metodológicas para o atendimento de crianças e
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adolescentes em situação de rua no âmbito da Política de Assistência Social; Resolução

CONANDA no 187, de 9 de março de 2017, que aprova o documento Orientações Técnicas

para Educadores Sociais de Rua em Programas, Projetos e Serviços com Crianças e

Adolescentes em Situação de Rua.

O trabalho de abordagem social deve ser desenvolvido, 12 horas por dia, todos os dias

da semana, com equipe organizada conforme demandam os documentos norteadores

(Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e Norma Operacional Básica SUAS). As

atividades realizadas pelas equipes, se dão de forma sistematizada em regime de escala 12x36

(das 09:00 às 21:00), a fim de que se construa uma dinâmica conjunta entre coordenadores e

agentes sociais, para o mapeamento e identificação das regiões de maior concentração de

pessoas em situação de rua para que se estabeleça um processo de referência e

contrarreferência de atendimento dos usuários. 

O Serviço Especializado de Abordagem Social tem ainda no bojo das suas atribuições

identificar a presença de crianças e adolescentes em situação de rua, exploração do trabalho

infantil, sexual e de mendicância. Quando acompanhados por adultos (responsável familiar),

estes serão orientados e sensibilizados sobre a violação dos direitos da criança e do

adolescente e conduzidos para atendimento técnico no Serviço Especializado de Atendimento

para Pessoa em Situação de Rua (SEPOP) e Centro POP. Em casos de crianças e

adolescentes acompanhadas por adultos que não sejam de vínculo familiar, será necessário o

acionamento do Conselho Tutelar da região de identificação e caso haja identificação do local

de residência, será informado o Conselho Tutelar da região de residência.

Todavia, quando durante a busca identificar a criança ou o adolescente em situação de

rua sozinha, em cumprimento ao artigo 70-B do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei Federal

8069 de 13 de julho de 1990), a equipe responsável deverá imediatamente acionar o Conselho

Tutelar de referência do território da ação para a tomada das providências cabíveis em acordo

com as suas atribuições legais (art. 136, art. 98 - item II. Lei Federal 8069 de 13 de julho de

1990). Assegurando assim, o cumprimento do Título V do Estatuto da Criança e do

Adolescente, no que diz respeito ao papel do Conselho Tutelar no exercício efetivo da proteção

de crianças e adolescentes. 

O Serviço Especializado de Abordagem Social caracteriza-se a partir da presença,

continuada e ativa de profissionais nos espaços públicos, para identificar e conhecer as reais

demandas e necessidades das pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos

espaços públicos. Tal demanda de orientação e condução do usuário para os serviços de

Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Cumbica - Guarulhos | SP 37



nucleobatuira.org.br

atendimento especializado (Centro POP / SEPOP), se propõem a partir de busca ativa

previamente estabelecida por diagnóstico de mapeamento desenvolvido pela equipe, a partir

de acionamento direto por munícipe ou diferentes equipamentos da rede de garantia de direitos

em canal específico do serviço.

O Serviço Especializado em Abordagem Social, tem como um dos seus aspectos de

trabalho a prerrogativa para efetivação de acolhimentos emergenciais, dada a gravidade do

cenário encontrado a partir de avaliação preliminar da equipe de segunda a sexta-feira após as

17 horas, sábados, domingos e feriados. Para efetivação de tais vagas, as equipes de

abordagem social devem formalizar relatório de justificativa do acolhimento , no primeiro dia

útil posterior a condução do usuário a unidade de acolhimento que melhor atenda a demanda

identificada, a Divisão Técnica de Proteção Social de Média Complexidade e CREAS de

referência da ação e sempre que considerar necessário com cópia ao Ministério Público acerca

das ações estabelecidas durante o atendimento.

A ação de mapeamento prevista no plano de trabalho e que orienta as buscas ativas e

definem os locais de intervenção, leva em conta a divisão territorial do município de maneira a

garantir um conjunto sistêmico de ações em locais caracterizados com uma maior reincidência

de pessoas em situação de rua ou que utilizam as ruas como forma de sobrevivência. Os

territórios que forem diagnosticados com situações complexas de violência urbana, uso e

tráfico de drogas, e que exijam planejamento meticuloso para ação de abordagem, devem

prosseguir apenas posterior organização de ação conjunta entre outros atores de diferentes

políticas públicas pertinentes ao cenário exposto e previamente discutido. 

A equipe especializada de abordagem social, tem ainda como parte das suas ações para

o cumprimento do seu objetivo central, a organização de intervenções sazonais com vistas à

orientação no que diz respeito aos diferentes direitos sociais inerentes ao cidadão. Tais ações

podem ocorrer de maneira isolada ou em parceria com os demais atores da rede de proteção e

garantia de direitos socioassistenciais sempre qualificada pela demanda verificada.

Grade de Atividades Desenvolvidas:

Ação Mapeamento Resultados esperados

Profissional
Responsável

Coordenador e agentes sociais
Compreensão e
utilização das
potencialidades do
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território criando
subsídios para
desenvolvimento de
ações.

Estratégia Verificação do surgimento de outros espaços de
ocupação para atualização contínua dos dados
referentes a população atendida. Sistematização das
informações coletadas a partir das ações de busca ativa
e acionamento, a fim de refinar as ações posteriores
das equipes.

Dias e
Horários

Todos os dias (no períodos da tarde e noite)

Objetivo
Relacionado

Ofertar de forma contínua e programática no Município de Guarulhos o
mapeamento, identificação e atendimento de indivíduos ou famílias que utilizam
as ruas como forma de moradia ou sobrevivência. 

Ação Busca Ativa Resultados esperados

Profissional
Responsável

Agentes sociais

Identificar, cadastrar e
quantificar, regiões,
indivíduos ou famílias
que fazem da rua sua
morada ou espaço para
sustento.

Estratégia Realizar por meio de itinerário previamente
estabelecido, diligências em diferentes territórios do
Município mantendo postura efetiva para realização de
intervenções que atendam as necessidades da
população assistida.

Dias e
Horários

Todos os dias da semana (no período da manhã) 

Objetivo
Relacionado

Identificar famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos
fragilizados ou violados, qualificando a natureza e condições de tais rupturas,
condições e formas de sobrevivência e relações estabelecidas com a rede
socioassistencial e demais políticas públicas;

Ação Acionamento Resultados esperados

Profissional
Responsável

Agentes Sociais e Coordenadores Atendimento das
demandas apontadas
por meio de contato
com o SEAS, e
suporte imediato para
casos prioritários,
fortalecendo o
cumprimento da
atividade de
mapeamento e
identificação de

Estratégia Receber por meio de contato telefônico de munícipes
ou acionamento direto pela SDAS e demais
equipamentos de políticas públicas para identificação,
referenciamento, orientação e encaminhamentos para
rede socioassistencial, sendo realizado conforme
agenda programada de busca ou de forma imediata de
acordo com identificação de caso prioritário.
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pontos com maior
incidência de
pessoas em situação
de rua.

Indivíduos
referenciados na rede
socioassistencial e
redução do número
de pessoas em
situação de rua.

Dias e
Horários

Diário, sempre que houver demanda.

Objetivo
Relacionado:

Identificar famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos
fragilizados ou violados, qualificando a natureza e condições de tais rupturas,
condições e formas de sobrevivência e relações estabelecidas com a rede
socioassistencial e demais políticas públicas

Ação Encaminhamentos para a rede de serviços Resultados esperados

Profissional
Responsável

Coordenadores e Agentes sociais Promoção e efetivação
da  articulação em rede
para qualificação do
serviço, viabilizar o
acesso a benefícios
sociais e de
transferência de renda e
acompanhamento das
condições de saúde da
população de rua.

Estratégia Realizar a referência e contra referências com os
equipamentos da rede SUAS, rede SUS e demais
órgãos de garantia de direito.

Dias e
Horários

Durante as ações diretas de abordagem, sempre que
houver demanda.

Objetivos
Relacionados:

Desenvolver junto ao usuário um processo para saída das ruas e que possibilite
condições de acesso a rede de serviços e a benefícios assistenciais

Ação Acolhimento Emergencial Resultados esperados

Profissional
Responsável

Coordenadores Atendimento de
demanda imediata de
acolhimento
promovendo aEstratégia Realizar acolhimento emergencial de público prioritário

em risco iminente fora do horário de funcionamento de
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superação de risco
social iminente.

Redução de pessoas
em situação de rua e
a garantia de direitos.

serviços de referência para população de rua, após
abordagem e articulado com os Serviços de
Acolhimento Institucional Adulto, masculino e feminino,
e ILPIs. Comunicar no primeiro dia útil após
acolhimento para efetivação da vaga, junto a relatório
informativo/justificativa sobre o acolhimento realizado.

Dias e
Horários

Diário, após horário comercial / sempre que houver
demanda.

Objetivo
Relacionado:

Desenvolver junto ao usuário um processo para saída das ruas e que possibilite
condições de acesso a rede de serviços e a benefícios assistenciais; 

Ação Recambio Resultados esperados

Profissional
Responsável

Coordenadores
Redução do número de
indivíduos ou famílias
migrantes em situação
de rua.

Estratégia Busca ativa e abordagem social, identificar pessoas em
situação de rua, de outros municípios, estados e por
vezes de outros países, propor e providenciar o  seu
retorno ao lugar de origem sempre de forma articulada
com os serviços locais. 

Dias e
Horários

Todos os dias da semana, sempre que houver
demanda. 

Objetivo
Relacionado:

Desenvolver junto ao usuário um processo para saída das ruas e que possibilite
condições de acesso a rede de serviços e a benefícios assistenciais; 

Ação Capacitação e formação continuada Resultados esperados

Profissional
Responsável

Todos os envolvidos na execução do serviço e
convidados.

O fomento de
conhecimentos acerca
do serviço, agentes
apropriados da
legislação da Política
de Assistência Social e
direitos e legislações
relacionadas a
segmentos específicos
da população e
capacitadas em relação
às especificidades do
serviço e suas
atribuições. 

Estratégia Realizar encontros, seminários, Workshop 

Dias e
Horários

Bimestral.
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Objetivo
Relacionado

Promover e divulgar ações junto a diferentes parceiros para o desenvolvimento
de ações sazonais de sensibilização junto a população de rua e sociedade de
forma geral, quanto ao trabalho realizado e necessidade da inclusão social desta
população, bem como a importância da garantia dos direitos sociais para o
estancamento de tal cenário. 

Ação Reunião de Equipe Resultados esperados

Profissional
Responsável

Coordenadores, agentes sociais, técnicos de outros
serviços e gestores da SDAS.

Sistematização das
ações, capacidade de
diagnóstico da
população de rua no
município,
levantamento de dados
quanto a quantidade,
perfil, da referência e
contra referência, dos
acompanhamentos e
habilidade para criação
de novas estratégias. 

Estratégia Encontros sistemáticos para avaliação e  elaboração
de estratégias.  

Dias e
Horários

Mensal 

Objetivo
Relacionado

Ofertar de forma contínua e programática no Município de Guarulhos o
mapeamento, identificação e atendimento de indivíduos ou famílias que utilizam
as ruas como forma de moradia ou sobrevivência. 

Ação Mobilização de grupos e fóruns e participação do
usuário 

Resultados esperados

Profissional
responsável 

Coordenadores e agentes sociais  Criar e fortalecer
parceria, divulgação
do serviço no âmbito
do SUAS, articulação
conjunta, para
campanhas
pontuais. 
Pessoas em situação
de rua empoderadas
e protagonistas da
sua história,
participativos na
elaboração de
estratégias para o
melhor atendimento
das suas demandas
e redução dos danos

Estratégia Conversas e discussões em pontos de concentração
de pessoas em situação de rua e em equipamentos de
uso público alvo, desenvolver instrumentais de
pesquisa de satisfação e sugestão para melhoria do
trabalho. 
Promover ações de campanhas sazonais, para
divulgação dos serviços socioassistenciais voltados ao
público alvo e participação da equipe em operações
específicas de identificação e prevenção de situações
de exploração do trabalho infantil, combate a violência,
abuso e exploração sexual. 
Incentivar a participação do usuário em fóruns,
conferências e órgãos de garantia de direitos.  
Identificar grupos de trabalho voluntários que atuam
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decorrentes de
vivências de violação
de direitos. 

nas ruas do município, buscando a articulação com os
mesmos, visando o trabalho em conjunto no processo
de saída das ruas.  

Dias e
Horários

Mensal ou sempre que houver demanda;

Objetivo
Relacionado

Promover e divulgar ações junto a diferentes parceiros para o desenvolvimento
de ações sazonais de sensibilização junto a população de rua e sociedade de
forma geral, quanto ao trabalho realizado e necessidade da inclusão social desta
população, bem como a importância da garantia dos direitos sociais para o
estancamento de tal cenário. 

Cronograma de Atividades:

Cronograma de atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Mapeamento

Busca Ativa

Acionamento Externo

Encaminhamentos

Acolhimento Emergencial

Recâmbio

Capacitação Continuada

Reunião de Equipe

Mobilização de grupos e fóruns e
participação do usuário 

Monitoramento e Avaliação:
Entendemos a avaliação como um processo contínuo e cumulativo, contextualizado

durante todo o processo de atendimento, realizando práticas avaliativas diagnósticas,

investigativas, participativas, levando em consideração o usuário como um todo, sua bagagem

cultural e as diferenças individuais. Para garantir um bom desempenho e avaliação do plano de
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trabalho executado seguindo os impactos sociais previstos na Norma de Tipificação Nacional

de Serviços Socioassistenciais, agentes sociais e técnicos deverão desenvolver suas funções,

orientando e criando novas ações priorizando os objetivos propostos pelo plano de trabalho.

O processo de avaliação dar-se-á por meio com Divisão Técnica de Acompanhamento a

Gestão da Execução Indireta- DTAGEI /, Seção Técnica de Supervisão de Proteção Social

Especial de Execução Indireta da SDAS. Terá como objetivo medir a eficiência e eficácia das

ações realizadas no serviço e articulação com os demais serviços socioassistenciais e serviços

de políticas públicas setoriais, com vistas nos impactos esperados de acordo com a Tipificação

Nacional dos Serviços Socioassistenciais de redução das violações dos direitos

socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência. 

Compreendemos que a Assistência Social se caracteriza como um campo de efetivação

de direitos, voltada para o enfrentamento da pobreza e para a construção e o provimento de

mínimos sociais de inclusão e para a universalização de direitos, buscando romper com

tradições clientelistas que historicamente permeiam áreas que sempre foram vistas como

prática secundária, em geral adstrita. Os indicadores previamente estabelecidos buscam criar

condições para um processo contínuo e permanente de desenvolvimento aliado a avanços

sociais consistentes. Em busca resultados efetivos o Plano de Trabalho organizou o plano de

avaliação a partir de três (03) eixos de verificação, sendo eles: 

 

● EIXO DE QUALIDADE DE VIDA: Melhoria das relações familiares e sociais;

● EIXO CENSITÁRIO: A sistematização de um conjunto de variáveis com vistas ao

monitoramento da situação do espaço atendido pelo Plano de Trabalho com vistas a

ruptura do nivelamento social pré existente.

● EIXO DE GARANTIA DE DIREITOS: Reúne o índice de encaminhamentos a programas

de promoção do acesso a serviços públicos de bem-estar social e fortalecimento da

cidadania.
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Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Qualidade
de Vida

Número de acolhimentos realizados no
período

Sistematização de dados

Número de integração familiar via recâmbio Relatório informativo

Número de pessoas em processo de saída
das ruas

Relatório de Evolução

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Censitário Número de pessoas atendidas no período,
por sexo, faixa etária, raça ou etnia. 

Sistematização de dados

Número de pessoas atendidas por período
em uso de substância psicoativa, deficiência
física, saúde mental comprometida.

Número de pessoas atendidas por período
que utilizam a rua como forma de
sobrevivência

Número de pessoas atendidas por período
no território

Número de pessoas atendidas no período
que permanecem em situação de rua ou
reincidentes

Número de pessoas atendidas no período
por egresso do sistema prisional

Número de pessoas atendidas no período
que não possuem documentação ou
benefício. 
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Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Garantia de
Direitos

Número de encaminhamentos para outros
serviços 

Relatório Informativo

Número de pessoas em situação de rua
referenciada nos serviços
socioassistenciais  

Sistematização de Dados

Número de pessoas em acompanhamento
pela equipe SEAS 

Relatório de Evolução

Plano de Aplicação dos Recursos:

Valor Total do Projeto: R$ 672.000,00

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor Total R$

Recursos Humanos

Coordenador 02 R$ 8.800,00

Agentes Sociais 08 R$ 16.000,00

Auxiliar Administrativo 01 R$ 2.000,00

Auxiliar de Serviços Gerais 02 R$ 3.300,00

Motorista 01 R$ 2.650,00

Encargos sociais R$ 7.064,00

Cesta Básica e Vale Transporte R$ 4.044,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos) R$ 43.858,00

Demais Despesas

Alimentação, lanche e refeições R$1.942,00

Combustível , manutenção de veículo (IPVA,
Seguro)

R$ 3.500,00

Telefone, internet R$ 700,00

Manutenção de instalações e equipamentos R$ 300,00

Material de escritório – uniformes, material
de limpeza

R$ 700,00

Kit primeiros socorros  e EPIs R$ 300,00

Kit busca ativa (coletes de identificação,
vestuário para usuário e kit de higiene
pessoal

R$ 700,00
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Serviços contábeis R$ 1.000,00

Recambios R$ 3.000,00

SUBTOTAL (Demais Despesas) R$ 12.142,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$ 56.000,00
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5. Plano de Trabalho: Novo Rumo

Identificação do Projeto (Objeto): Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua

Unidade Executora:
Projeto Novo Rumo

Endereço: Rua Kida, 136 | Bairro: Macedo | Cep: 07112-130

Telefone: +55 (11) 2441-9396 | E-Mail: sepoprua.batuira@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0001-25 abertura do CNPJ: 15/04/1973

Imóvel onde funciona o serviço:
(  ) Próprio      (  ) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (X) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (X) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(  ) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira (  ) Sábado
(  ) Domingo

Responsáveis:

Coordenação Técnica e Execução:
● Nome: Cássia Giardina Tavares

● CPF: 423.29548-97 | RG: 49.278.516-8

● Número do Registro Profissional: CRP: 06/128919

Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br
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Detalhamento do Serviço:
A população em situação de rua cresceu 140% desde 2012, chegando a quase 222 mil

brasileiros em março deste ano, e tende a aumentar com a crise econômica acentuada pela

pandemia da Covid-19. Entre as pessoas sem moradia estão desempregados e trabalhadores

informais, como guardadores de carros e vendedores ambulantes. Além de atualizar dados

sobre esse grupo social, duas pesquisas recém-concluídas pelo Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (Ipea) alertam: a propagação do novo coronavírus aumenta a

vulnerabilidade de quem vive na rua e exige atuação mais intensa do poder público.

É possível verificar diariamente este aumento no Município de Guarulhos, onde a

presença de pessoas fazendo da rua moradia ou local de sustento em locais específicos no

Município teve um aumento significativo. Os dados disponibilizados pela equipe do SEPOP

Novo Rumo no período que vai de abril a setembro de 2021 corroboram a pesquisa publicada

pelo IPEA, onde foi possível verificar a efetivação de atendimento de 923 usuários. Destes,

17% foram encaminhados a unidades de acolhimento, 5% direcionados para atendimento

junto ao CRAS de referência, 17% para atualização documental e outros 5% encaminhados

para demandas relacionadas à saúde.

Fica notório que, mesmo apesar das ações emergenciais que a prefeitura vem

realizando ao longo do período de pandemia, o aumento do contingente em situação de rua

por conta da desocupação crescente e mais intensa devido ao desaquecimento da economia

no curto e médio prazo tende a apresentar margem significativa para crescimento. O que

deve acarretar, caso não sejam fortalecidas ações de atendimento especializado como o

SEPOP, em uma escalada ainda no número de vagas para acolhimento institucional no

Município. Cientes de tal cenário, a instituição dispõe de equipe de referência conforme

preconizado nos documentos norteadores que promovem a análise das demandas, a

orientação individual e em grupos, encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e

demais políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia e garantir que o

SEPOP seja um espaço público de bem-estar , cooperação , de construção de vínculos e

concretização de direitos. Disposto a colaborar na construção de uma política pública que

possa suprimir tal cenário.

Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou

sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o

desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos

interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.
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Oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual ou

em grupo e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas

públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção

às situações de violência, disponibiliza ao usuário o acesso a espaços de guarda de

pertences, de higiene pessoal, lavagem de roupas ‘de alimentação e provisão de

documentação civil e proporciona endereço institucional para utilização, como referência, do

usuário. Nesse serviço é realizada a alimentação de sistema de registro dos dados de

pessoas em situação de rua, permitindo a localização da/pela família, parentes e pessoas de

referência, assim como um melhor acompanhamento do trabalho social.

Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou

sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o

desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos

interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

Oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual ou

em grupo e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas

públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção

às situações de violência, disponibiliza ao usuário o acesso a espaços de guarda de

pertences, de higiene pessoal, lavagem de roupas ‘de alimentação e provisão de

documentação civil e proporciona endereço institucional para utilização, como referência, do

usuário. Nesse serviço é realizada a alimentação de sistema de registro dos dados de

pessoas em situação de rua, permitindo a localização da/pela família, parentes e pessoas de

referência, assim como um melhor acompanhamento do trabalho social.                         

Objetivo Geral:
Assegurar espaço para atendimento qualificado para indivíduos ou famílias que fazem

da rua seu espaço de moradia e/ou sobrevivência.

Objetivos Específicos:
● Promover o referenciamento de novos indivíduos e/ou famílias no serviço

Especializado para Pessoas em Situação de Rua;

● Proporcionar ações que resgatem a capacidade de autocuidado do usuário e melhora

da sua autoestima;

● Estabelecer ações que contribuam para o processo de saída das ruas;
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● Fortalecer o convívio social e comunitário;

Infraestrutura Física Existente:
O espaço é dividido em sala para atendimento técnico, sala de coordenação, sala

multiuso, espaço para guarda de pertences, copa, lavanderia equipada com eletrodoméstico,

02 banheiros com ducha e 01 lavabo para usuários e 01 banheiro para funcionários. Na área

externa é organizada com quiosque equipado com televisão e atividades diversas.

Condições e Formas de Acesso de Usuários:
Serviço dedicado para atendimento de demanda espontânea, voltado para indivíduos

jovens, adultos, idosos e famílias que fazem da rua espaço de moradia e sobrevivência no

Município de Guarulhos, bem como Demandas conduzidas pelo Serviço Especializado em

Abordagem Social e ou encaminhadas por outros equipamentos da rede de serviços

socioassistenciais e demais políticas públicas setoriais ou do Sistema de Garantia de Direitos.

Condições e Formas de Acesso de Usuários:
Serviço dedicado para atendimento de demanda espontânea, voltado para indivíduos

jovens, adultos, idosos e famílias que fazem da rua espaço de moradia e sobrevivência no

Município de Guarulhos, bem como Demandas conduzidas pelo Serviço Especializado em

Abordagem Social e ou encaminhadas por outros equipamentos da rede de serviços

socioassistenciais e demais políticas públicas setoriais ou do Sistema de Garantia de Direitos.

Capacidade de Atendimento da Unidade:
80 indivíduos / famílias.

Público Alvo:
Jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou

sobrevivência.

Território:
● Abrangência: Município

● Região: Macedo
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Região do Município privilegiada com inúmeros serviços públicos, Centro Educacional

Adamastor, UBS Vila Fátima, CRAS Bom Clima, Hospital Municipal de Urgências, Unidade de

Acolhimento Institucional Masculino para pessoas em Situação de Rua, Fórum Criminal,

Defensoria Pública do Estado de São Paulo e diversas unidades escolares das redes

Estadual e Municipal de educação.

Descrição das Estratégias Metodológicas:

Considerando o arcabouço legal que constitui a legislação básica , resoluções e

normas técnicas a saber :Decreto nº 7.053/2009- institui a Política Nacional para População

em situação de rua , Resolução nº 109/2009 - Tipificação Nacional do Serviços

Socioassistenciais, Decreto nº 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População

em Situação de Rua e o seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento

(CIAMP-RUA),alterado pelo Decreto no 9.894, de 27 de junho de 2019; Resolução CNAS no

109/2019, que dispõe sobre os equipamentos e serviços tipificados a serem fornecidos à

população em situação de Rua; Boletim Epidemiológico ano 14 Volume 50, da Secretaria de

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de junho de 2019, intitulado População em

situação de rua e violência -uma análise das no ficações no Brasil de 2015 a 2017; Guia de

Atuação Ministerial: defesa dos direitos das pessoas em situação de rua, do Conselho

Nacional do Ministério Público, de 2015; art. 11 do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e

Culturais, de 1966, internalizado pelo Brasil pelo Decreto no 591/1992, pelo qual se consolida

o direito à habitação como um dos meios de superação da situação de miséria, gerando para

os Estados parte a obrigação de promover e proteger esse direito e Resolução nº40/ 2020

CNDH, que Dispõe sobre as diretrizes para promoção, proteção e defesa dos direitos

humanos das pessoas em situação de rua, de acordo com a Política Nacional para População

em Situação de Rua.

O SEPOP Novo Rumo, apresenta- se  como um serviço especializado para população

em situação de rua que, através da escuta qualificada da demanda dos usuários, busca

compreender o contexto social, cultural e histórico de cada um, e que conta com a elaboração

de um plano de acompanhamento individual e/ou familiar. Uma rotina de atendimento deve

potencializar o acesso a políticas públicas setoriais (saúde, educação, trabalho, assistência

social, cultura, esporte e lazer), e o resgate da autoestima. Para a efetividade das ações

proposta será fundamental o trabalho de referência e contrarreferência, em atividades
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desempenhadas por uma equipe formada por agentes sociais, assistente social e

coordenador.

O agente social realiza as atividades ou ações conforme estratégias propostas pela

coordenadora, sejam elas individuais ou coletivas, organiza e facilita as ações diárias e as

oficinas, incentivando a participação dos usuários. Assim será possível para ele acompanhar

sua frequência e desempenho nas atividades em que o usuário estiver registrado. Através do

acompanhamento, orientação e monitoramentos das atividades executadas pelos usuários, o

agente social pode avaliar melhor os resultados a serem alcançados.

As atividades socioeducativas desenvolvidas pelo agente social contribuem para o

fortalecimento e a prevenção de rompimento de vínculos familiares e comunitários. Mediante

um ambiente acolhedor com foco na atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos

indivíduos e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade ou risco social.

É ainda na convivência diária que o agente social busca informar, sensibilizar e

assegurar aos usuários, o seu direito de (re)construção da autonomia, autoestima e convívio

social. Utilizando-se de diferentes formas e metodologias que contemplam desde as

dimensões individuais e coletivas, o agente social deve levar em consideração o ciclo de vida

dos usuários e colaborar na construção e execução de ações intergeracionais. Cabe ainda ao

agente social, assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho

social, bem como promover o acesso a cursos de formação e qualificação profissional,

programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra.

O assistente social tem suas atribuições dentro desse plano centradas na realização

de atendimentos e orientações junto aos usuários, sejam estas de maneira individual ou

coletiva, o profissional de serviço social deve continuamente buscar a sensibilização do

indivíduo e o resgate da sua autoestima pavimentando caminhos para construção de novos

projetos de vida. 

Entre suas ações, podemos destacar a partir da acolhida do usuário, a escuta

qualificada, para estudo social e diagnóstico socioeconômico. E a partir daí estabelecer por

meio de atendimento individual, a referência e contrarreferência junto aos demais serviços da

rede socioassistencial, orientação e suporte para acesso à documentação pessoal. A

identificação e mobilização da família extensa ou ampliada quando possível, bem como o

fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio, estímulo contínuo para o exercício da

cidadania e articulação com órgãos de capacidade e preparação para o trabalho podem ser

compreendidos como tarefas chaves do profissional de serviço social para o alcance do
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objetivo do Plano de Trabalho e superação das diferentes vulnerabilidades detectadas junto

ao público atendido.

O Coordenador enquanto responsável pela unidade é parte importante na composição

da equipe técnica de trabalho onde, além de coordenar o acompanhamento do serviço

ofertado, inclui o monitoramento dos registros de informações e a avaliação das ações

desenvolvidas. Podemos destacar ainda o acompanhamento e avaliação de todo processo de

atendimento no espaço. A mediação da discussão de caso junto aos demais serviços, para

construção de plano de atendimento individual consistente e avaliação dos resultados,

visando garantir a efetivação das articulações necessárias à superação das vulnerabilidades

detectadas pelo profissional de serviço social. Gerenciar e propor a participação de diferentes

atores da rede socioassistencial nas atividades coletivas dentro da unidade. De tal maneira, o

coordenador terá plenas condições para que possa, ao alimentar os registros de informação e

o seu envio regular à Secretaria responsável, colabore ativamente na discussão para

construção de novas políticas públicas para população em situação de rua. 

A rotina de atendimento deve potencializar o acesso a políticas públicas setoriais

(saúde, educação, trabalho, assistência social, cultura, esporte e lazer), e o resgate da

autoestima. O usuário pode acessar o serviço de forma espontânea, conduzido pelo Serviço

Especializado em Abordagem Social, bem como encaminhadas por outros equipamentos da

rede de serviços socioassistenciais e demais políticas públicas setoriais ou do Sistema de

Garantia de Direitos. Impreterivelmente novos usuários devem passar pelo processo de

recepção inicial onde a equipe apresenta o formato de funcionamento da unidade e realiza a

escuta qualificada que tem por objetivo compreender o contexto social, cultural e histórico do

usuário. 

Posterior a efetivação do referenciamento do novo usuário, este se junta aos demais

para o acompanhamento especializado disponibilizado pelo serviço, onde são contempladas

inicialmente a oferta de alimentação, condições para higiene pessoal, oferta de vestuário e

disponibilização de espaço para lavagem de roupas. São somadas ao atendimento

individualizado, ações que visem o protagonismo dos usuários como atividades de

convivência, empregabilidade e encontros socioeducativos para tratar de temas pertinentes

às demandas do público alvo, as atividades buscam fortalecer a convivência diária entre os

usuários e resgatem a capacidade de autocuidado do usuário e melhora da sua autoestima.

O atendimento técnico individualizado no SEPOP NOVO RUMO tem seu foco na

avaliação social, e elaboração de projeto de vida norteado pelo Plano Individual de
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Atendimento pactuando estratégias e metas, fluxo de referência e contrarreferência,

promovendo o processo gradativo de saída das ruas.  

Grade de Atividades Desenvolvidas:

Ação Acolhida Resultados esperados

Profissional
Responsável

Coordenação e Equipe Técnica Indivíduos e/ou famílias
referenciados e atendidos
pela rede de serviço
socioassistencial e
Serviço Especializado
para Pessoas em
Situação de Rua

Estratégia Recepcionar cada novo usuário,apresentar o
serviço , suas atribuições , esclarecendo
sobre o atendimento ofertado  e através de
escuta qualificada buscar compreender o
contexto social, cultural e histórico de cada
um.

Dias e
Horários

Segunda a Sexta-feira

Objetivo
Relacionado

Promover o referenciamento do usuário no serviço Especializado para
População de Rua. 

Ação Rotina Diária Resultados esperados

Profissional
Responsável

Agente Social Ampliação do número de
usuários cientes da
necessidade de
autocuidado para
reelaboração da sua
autoimagem e
conseguinte resgate da
autoestima;

Estratégia O acompanhamento especializado contempla
atendimentos contínuos com a oferta de
alimentação, condições para higiene pessoal,
oferta de vestuário, disponibilização de espaço
para lavagem de roupas. Proporcionando no
cotidiano uma rotina que resgate
gradualmente da autoestima e autocuidado.

Dias e
Horários

Segunda a Sexta-feira

Objetivo
Relacionado

Proporcionar ações que resgatem a capacidade de autocuidado do
usuário e melhora da sua autoestima;
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Ação Atendimento Técnico Resultados esperados

Profissional
Responsável

Coordenação e Equipe Técnica Ampliação do número de
indivíduos e ou/famílias
cientes dos seus direitos
enquanto cidadão com
vistas na redução das
violações dos direitos
socioassistenciais e seus
agravamentos ou
reincidências; 

Estratégia Realizar atendimento individualizado semanal
com avaliação social, tendo em vista o
estabelecimento de fluxo de referência e
contra referência junto a rede socioassistencial
e demais serviços da rede de proteção. 

Dias e
Horários

Diariamente conforme cronograma
estabelecido junto ao usuário.

Objetivo
Relacionado

Estabelecer ações que contribuam para o processo de saída das ruas;

Ação Atividades Sócio Educativas Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Assistente Social Ampliação no índice de
indivíduos e/ou famílias
conscientes do seu papel
enquanto cidadãos de
direitos;

Estratégia Atividades orientadas a partir de temáticas
pertinentes ao cotidiano do usuário detectadas
ao longo das rotinas diárias e momentos de
interação entre os usuários, ações de preparo
e acesso no mercado de trabalho . Tendo em
vista a reconstrução do senso crítico em um
constante exercício de cidadania.

Dias e
Horários

Quinzenal (2ª feiras)

Objetivo
Relacionado

Estabelecer ações que contribuam para o processo de saída das ruas;

Ação Atividades de integração social Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Agentes Sociais Fortalecer a convivência
diária entre os usuários e
contribuir para promoção
do conhecimento deEstratégia Organização de cronograma e oferta de

atividades diárias  internas de cultura, lazer e
esporte.
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regras de convivência
comunitária. 

Dias e
Horários

Diário conforme cronograma previamente
estabelecido;

Objetivo
Relacionado

Fortalecer o convívio social e comunitário

Ação Formas de  Participação do Usuário Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Coordenação Usuários participativos e
protagonistas para
execução do plano de
trabalho e conservação
do equipamento.

Estratégia Organizar e propor reuniões para elaboração,
avaliação e reavaliação do regimento interno;
promover e estimular a participação em fóruns
, conselho gestor do serviço , conferências e
em diferentes espaços  de controle social.  

Dias e
Horários

Bimestral

Objetivo
Relacionado

Fortalecer o convívio social e comunitário;

Ação Reunião de Equipe Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Coordenação Equipe engajada e
focada na execução do
Plano de Trabalho com
qualidade;Estratégia Convocação dos colaboradores para avaliação

e reavaliação do cronograma de atividades e
propostas previamente estabelecidas no plano
de trabalho;

Dias e
Horários

Mensal

Objetivo
Relacionado

Assegurar espaço para atendimento qualificado para indivíduos ou
famílias que fazem da rua seu espaço de moradia e/ou sobrevivência.

Ação Formação Continuada Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Coordenação e Equipe Técnica Equipe qualificada e
atualizada em relação
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às peculiaridades que
envolvem o serviço.

Estratégia Desenvolvimento de ações que busquem a
atualização contínua da equipe referente aos
saberes necessários para melhora na execução
do serviço; 

Dias e Horários Trimestral

Objetivo
Relacionado

Assegurar espaço para atendimento qualificado para indivíduos ou
famílias que fazem da rua seu espaço de moradia e/ou sobrevivência.

Ação Reuniões de Rede Socioassistencial Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Coordenação e Equipe Técnica Efetivação da referência
e contrarreferência, e
execução do Plano de
Trabalho alinhado com a
rede intersetorial.

Estratégia Garantir a participação da equipe técnica de
execução em reuniões intersetoriais de
políticas públicas e sistema de garantia de
direitos. Participação em fóruns, seminários,
conferências e articulação para reuniões
específicas de discussão de casos.

Dias e
Horários

Conforme programação e quando necessário
por articulação.

Objetivo
Relacionado

Assegurar espaço para atendimento qualificado para indivíduos ou
famílias que fazem da rua seu espaço de moradia e/ou sobrevivência.

Cronograma de Atividades:

Cronograma de atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Acolhida

Rotina Diária 

Atendimento Técnico

Atividades Socioeducativas 

Atividade de Integração
Social

Empregabilidade

Participação do Usuário
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Reunião de Equipe

Formação Continuada

Reunião de Rede
Socioassistencial

Monitoramento e Avaliação:
Entendemos a avaliação como um processo contínuo e cumulativo, contextualizado

durante todo o processo de atendimento, realizando práticas avaliativas diagnósticas,

investigativas, participativas, levando em consideração o usuário como um todo, sua

bagagem cultural e as diferenças individuais. Para garantir um bom desempenho e avaliação

do plano de trabalho executado seguindo os impactos sociais previstos na Norma de

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, agentes sociais e técnicos deverão

desenvolver suas funções, orientando e criando novas ações priorizando os objetivos

propostos pelo plano de trabalho.

O processo de avaliação dar-se-á por meio com Divisão Técnica de Acompanhamento

a Gestão da Execução Indireta- DTAGEI /, Seção Técnica de Supervisão de Proteção Social

Especial de Execução Indireta da SDAS. Terá como objetivo medir a eficiência e eficácia das

ações realizadas no serviço e articulação com os demais serviços socioassistenciais e

serviços de políticas públicas setoriais, com vistas nos impactos esperados de acordo com a

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais de redução das violações dos direitos

socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência. 

Compreendemos que a Assistência Social se caracteriza como um campo de

efetivação de direitos, voltada para o enfrentamento da pobreza e para a construção e o

provimento de mínimos sociais de inclusão e para a universalização de direitos, buscando

romper com tradições clientelistas que historicamente permeiam áreas que sempre foram

vistas como prática secundária, em geral adstrita. Os indicadores previamente estabelecidos

buscam criar condições para um processo contínuo e permanente de desenvolvimento aliado

a avanços sociais consistentes. Em busca resultados efetivos o Plano de Trabalho organizou

o plano de avaliação a partir de três (03) eixos de verificação, sendo eles:  

● EIXO DE QUALIDADE DE VIDA: Melhoria das relações familiares e sociais;
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● EIXO CENSITÁRIO: A sistematização de um conjunto de variáveis com vistas ao

monitoramento da situação do espaço atendido pelo Plano de Trabalho com vistas a

ruptura do nivelamento social pré existente.

● EIXO DE GARANTIA DE DIREITOS: Reúne o índice de encaminhamentos a

programas de promoção do acesso a serviços públicos de bem-estar social e

fortalecimento da cidadania;

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Qualidade de
Vida

Número de usuários com vínculo familiar
ativo

Plano de Atendimento
Individual

Número de usuários em processo ativo de
recolocação no mercado de trabalho

Número de pessoas em processo de saída
das ruas

Relatório de Evolução

Número de atendidos que retomaram os
estudos

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Censitário Número de usuários atendidos por sexo Prontuários,  Relatório de
Atendimento

Número de usuários atendidos por raça ou
etnia

Número de usuários atendidos por faixa
etária

Número de usuários por escolaridade

Número de usuários que fazem uso de
substâncias psicoativas (incluir tipo)

Número de usuários atendidos por tipo de
deficiência (física ou mental)

Número de usuários que utilizam a rua
como forma de sobrevivência

Número de usuários atendidos por território
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Número de pessoas atendidas no período
que permanecem em situação de rua ou
reincidentes

Número de pessoas atendidas no período
por egresso do sistema prisional

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Garantia de
Direitos

Número de encaminhamentos para outros
serviços Relatório de Evolução

Número de usuários em situação de rua
referenciada no serviços socioassistenciais  

Número de pessoas  em acompanhamento
pela equipe SEAS 

Número de usuários atendidos no período
que não possuem documentação ou
benefício. 
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Plano de Aplicação dos Recursos: 

Quantidade de vagas solicitadas: 80 Valor total  R$ 249.600,00

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor Total R$

Recursos
Humanos

Coordenador 01 R$ 2.200,00

Assistente Social 01 R$ 2.800,00

Agente Social 02 R$ 3.800,00

Psicóloga 02 R$ 1.200,00

Vale transporte - Cesta Básica R$ 1.200,00

Encargos Sociais R$ 2.157,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos) R$13.357,00 

Demais
Despesas

Alimentação, água, energia elétrica, telefone, internet,
TV a cabo, Dedetização, limpeza de caixa d’água,
AVCB, LTA , Combustível, equipamento de segurança
e instalações, manutenção de veículos,
equipamentos, gás.

R$ 2.800,00

Aluguel R$ 4.200,00

Reposição de material permanente R$ 443,00

SUBTOTAL (Demais Despesas)         R$ 7.443,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$ 20.800,00
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6. Plano de Trabalho: Vida Plena
Identificação do Projeto (Objeto): Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com

Deficiência, Idosos e suas Famílias: Modalidade: Centro Dia – Idoso PCD

Unidade Executora:
Projeto

Endereço: Rua Nova Guataporanga, 385 | Bairro: Jardim Cumbica | Cep: 07180-050

Telefone: +55 (11) 2412-2186 | E-Mail: coordenacao.vidaplena@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0001-25 abertura do CNPJ: 15/04/1973

Imóvel onde funciona o serviço:
(  ) Próprio      (X) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (X) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(  ) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira (  ) Sábado
(  ) Domingo

Responsáveis:
Coordenação Técnica e Execução:

● Nome: Erika Cardoso Neves

● CPF: 218.873.238-30 | RG: 25.431.885-X

Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br
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Detalhamento do Serviço:
O Centro Dia, em acordo com as possíveis modalidades de atendimento previstas na

Política Nacional de Assistência Social e na Política Nacional do Idoso, caracteriza-se como um

espaço destinado a proporcionar acolhida, proteção e convivência a idosos com deficiência e

com algum grau de dependência, cujas famílias não tenham condições de prover esses

cuidados durante todo o dia ou parte dele.

Trata-se de um equipamento da rede de Proteção Social Especial de Média

Complexidade do Município de Guarulhos, orientado à pessoa idosa seus cuidadores e

familiares em situações identificadas em recorrentes vivências de violação de direitos e

preferencialmente àqueles que apresentem algum tipo de deficiência ou até mesmo algum grau

de dependência. Para tanto este plano de trabalho organiza seu atendimento conforme

estabelecido na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (RESOLUÇÃO 109 DE 11

NOVEMBRO DE 2009) à idosos que se encontram em situação de violação de direitos.

A partir de propostas diárias que busquem a melhoria gradual da qualidade de vida nos

seus aspectos biológico, psicológico e social, garantindo e colaborando de forma pontual no

cumprimento do Estatuto do Idoso em um modelo de atendimento multidisciplinar humanizado

distribuído em atividades sociais, ocupacionais e de lazer, centradas na garantia e

restabelecimento dos direitos sociais.

Objetivo Geral: 
Estabelecer espaço de acolhida, proteção e convivência que busque a melhoria gradual

da qualidade de vida do idoso, em seus aspectos biológico, psicológico e social, garantindo e

colaborando de forma pontual no cumprimento do Estatuto do Idoso, proporcionando a sua

valorização enquanto indivíduo de direitos e evitando de tal forma o isolamento e

institucionalização da pessoa idosa.

Objetivos Específicos:
● Promover inclusão social e a melhoria na qualidade de vida para pessoa idosa,

prevenindo de tal maneira situações de risco pessoal e social.

● Orientar familiares e responsáveis quanto à importância da dispensa de atenção dos

cuidados essenciais para pessoa idosa com vistas na melhora da sua qualidade de

vida;
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● Ofertar ações continuadas que estimulem o resgate de suas habilidade e descoberta de

novas potencialidades focadas no envelhecimento ativo; 

Infraestrutura Física Existente: 
Imóvel cedido pela Prefeitura Municipal, totalmente adaptado com piso tátil, barras de

apoio e rampas de acesso. As salas de atendimento e de uso administrativo são distribuídas

em sala técnica, sala de triagem, despensa de alimentos, cozinha, sala de descanso, sala de tv,

sala de atividades multi recurso, salão de eventos, almoxarifado e refeitório. O espaço conta

ainda com 03 banheiros completamente adaptados para cadeirantes e 04 banheiros adaptados

com chuveiros. 

 

Condições e Formas de Acesso de Usuários:
O acesso de novos usuários ao Plano de Trabalho Vida Plena poderá ocorrer a partir de

busca por demanda espontânea, na unidade de execução do serviço que, através de

atendimento técnico qualificado, deverá encaminhar o usuário para a verificação de

CADUNICO e formalização de fluxo de referência / contra referência deste usuário junto ao

CREAS mais próximo do cidadão. O acesso poderá ocorrer ainda a partir do encaminhamento

de outros serviços do sistema de garantia de direitos para pessoa idosa e ainda a partir de

encaminhamento direto do CREAS de referência do pretenso usuário. A vaga será efetivada

pela DTAGEI - Divisão responsável pela Central de Vagas da Secretaria de Desenvolvimento e

Assistência Social.

Capacidade de Atendimento da Unidade: 40 idosos

Público Alvo:

Pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos em situação de

vulnerabilidade ou risco social, e cuja condição requeira o auxílio de pessoas ou de

equipamentos especiais para a realização de atividades da vida diária.

Território: Abrangência Municipal
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Descrição das Estratégias Metodológicas e Resultados Esperados:

Considerando o arcabouço legal que constitui a legislação básica , resoluções e normas

técnicas a saber: Constituição da República Federativa do Brasil (Dispositivos relativos ao

idoso); Lei nº 5.869 de 11 de Janeiro de 1973 que Institui o Código de Processo Civil; Lei nº

8.842 de 4 de Janeiro de 1994 que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho

Nacional do Idoso e dá outras providências; Lei nº 10.048, de 8 de Novembro de 2000 (Lei do

Atendimento Prioritário) que dispõe quanto à prioridade de atendimento às pessoas que

especifica e dá outras providências; Decreto nº 1.948, de 3 de Julho de 1996 que regulamenta

a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, e dá

outras providências; Decreto nº 5.296, de 2 de Dezembro de 2004 que regulamenta as Leis nos

10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que

especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com

mobilidade reduzida, e dá outras providências; Lei no 10.741, de 1º de outubro 2003 que dispõe

sobre o Estatuto do Idoso; Resolução nº 109/2009 - Tipificação Nacional do Serviços

Socioassistenciais, Guia de Orientações Técnicas Centro-Dia do Idoso – ‘’Centro Novo Dia’’/

Secretaria de Desenvolvimento Social– São Paulo: Secretaria de Desenvolvimento Social

(2014). 
O centro dia Idoso terá o funcionamento em conformidade com as necessidades e

norteadas pelas orientações técnicas, as ações serão planejadas em conjunto com os usuários,

terá o seu funcionamento das 08:00 às 18:00 hrs, cinco dias por semana com oferta de até

quatro refeições diárias. 

Ao ingressar no serviço será executada recepção e atendimento inicial do usuário e seus

familiares momento propício para o estabelecimento de vínculos com os profissionais

envolvidos por meio de escuta qualificada das demandas e necessidades dos idosos. Ao longo

do atendimento a equipe multidisciplinar deve organizar e incentivar a participação dos

usuários em atividades de caráter coletivo voltadas para a dinamização das relações no

território, bem como para minimizar as várias formas de violência, preconceito e estigmatização

do idoso na família e na comunidade.      

A equipe técnica deverá elaborar um plano de desenvolvimento para cada idoso,

promovendo sua autonomia através do acesso a bens públicos e ao convívio comunitário. O

atendimento deverá viabilizar o acesso dos usuários a projetos e programas sociais e de

Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Cumbica - Guarulhos | SP 66



nucleobatuira.org.br

transferência de renda, contribuir para o atendimento em rede, realizar a referência e contra

referência com a rede socioassistencial e demais políticas públicas.  

As atividades caracterizam o espaço como um local não apenas de cuidado e acolhida à

pessoa idosa, mas como um centro que possibilite a construção de novos conhecimentos e

desenvolvimento de novas habilidades desenvolvido também a partir da realização de

atividades de caráter intergeracional envolvendo familiares e a própria comunidade , serão

desenvolvidas pela equipe , atividades físicas, socioculturais, palestras e oficinas previamente

organizadas, com objetivos de curto prazo e médio prazo, a partir de grupos formados por até

15 idosos  a depender da atividade. 

Grade de Atividades Desenvolvidas:

Atividade: Acolhida Resultado Esperados

Profissional
Responsável:

Assistente social Inserção do idoso e
família no ciclo de
atendimento previsto
pelo Plano de
Trabalho.

Estratégia: Realizar escuta qualificada, organização das
demandas primárias do usuário e família,
apresentação da unidade, plano de atendimento
coletivo, normas e regras de convivência.
Promover a integração com os demais usuários
e equipe de trabalho.

Dias e
Horários:

Diário sempre que houver demanda 

Objetivo
relacionado:

Promover inclusão social e a melhoria na qualidade de vida para pessoa
idosa, prevenindo de tal maneira situações de risco pessoal e social.

Atividade: Recepção dos usuários Resultado Esperados

Profissional
Responsável:

Agente Social Usuários integrados
com suas demandas
primárias simples
atendidas.Estratégia: Recepção diária dos usuários e direcionamento

para as áreas de atividade.

Dias e
Horários:

Diária

Objetivo
relacionado:

Ofertar ações continuadas que estimulem o resgate de suas habilidade e
descoberta de novas potencialidades focadas no envelhecimento ativo; 
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Atividade: Atendimento psicossocial Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Técnicos do serviço Estabelecer fluxo de
encaminhamentos e
processos de referência
e contrarreferência junto
aos demais serviços da
rede de proteção
socioassistencial.

Estratégia: Estabelecer atendimento individual e familiar
com vistas ao restabelecimento e verificação de
acesso dos usuários a diferentes políticas
públicas e a rede de serviços e garantia de
direitos.

Dias e
Horários:

Todas as sextas-feiras ao longo do período de
atendimento.

Objetivo
relacionado:

Promover inclusão social e a melhoria na qualidade de vida para pessoa
idosa, prevenindo de tal maneira situações de risco pessoal e social.

Atividade: Reunião sócioeducativa Resultados esperados

Profissional
Responsável:

Técnicos do serviço Ampliação do
fortalecimento dos
vínculos familiares e
comunitários que
contribuam para a
capacidade protetiva do
cuidador familiar.

Estratégia Propor a partir de rodas de conversa
orientações que sensibilizem para a importância
da convivência familiar para pessoa idosa, com
vistas ao fortalecimento da função protetiva da
família.

Dias e
Horários:

Mensal, na última quarta-feira de cada mês.

Objetivo
relacionado:

Orientar familiares e responsáveis quanto à importância da dispensa de
atenção dos cuidados essenciais para pessoa idosa com vistas na melhora
da sua qualidade de vida;

Atividade: Visitas domiciliar Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe técnica Sistematização e
apropriação do contexto
histórico, social e
econômico familiar dos
usuários, com vistas na
identificação de
demandas e possíveis

Estratégia: Verificar e observar o contexto em que o idoso
está inserido, realizar estudo psicossocial,
identificar demandas, necessidades e realizar e
encaminhamentos aos demais serviços. 
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encaminhamentos para
ampliação do número
de usuários cientes dos
seus direitos.

Dias e
Horários:

Mensal, às segundas-feiras.

Objetivo
relacionado

Promover inclusão social e a melhoria na qualidade de vida para pessoa
idosa, prevenindo de tal maneira situações de risco pessoal e social.

Atividade: Atividades manuais Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Agente Social Ampliação do número
de usuários que
percebam o resgate dos
seus valores produtivos,
o desenvolvimento de
novas habilidades em
um exercício contínuo
de troca de saberes e
vivências.

Estratégia: Desenvolver as habilidades manuais através do
contato direto com materiais diversos; explorar as
potencialidades de criação e promover a inserção
social de indivíduos segregados e ou ociosos;
contribuir para prevenção, reabilitação e
promoção da saúde, estimular a interação e
participação, bem como exercitar a atenção,
oralidade e a ampliação de conhecimentos.

Dias e
Horários:

Diário. Conforme grade de atividades. 

Objetivo
relacionado:

Ofertar ações continuadas que estimulem o resgate de suas habilidade e
descoberta de novas potencialidades focadas no envelhecimento ativo; 

Atividade: Atividades socioculturais Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Agente Social Mitigar situações de
violência, preconceito e
estigmatização do idoso
na família e na
comunidade, e redução
dos números
relacionados ao
isolamento social.
Ampliação do número
de usuários
protagonistas da sua
história.

Estratégias: Organizar e incentivar a participação dos
usuários em atividades de caráter coletivo
voltadas para a dinamização das relações no
território, tais como passeios culturais, sessões
de filmes e documentários, círculo de leitura,
contação de história e atividades de
musicalidade.

Dias e
Horários:

Diário. Conforme grade de atividades.

Objetivo
relacionado:

Promover inclusão social e a melhoria na qualidade de vida para pessoa
idosa, prevenindo de tal maneira situações de risco pessoal e social.
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Atividade: Ginástica Sénior Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Agente Social Aumento do grau de
independência e
mobilidade física,
funcionamento biológico
e melhora na qualidade
de vida. 

Estratégias: Estabelecer um conjunto de ações que
contribuam para o desenvolvimento e/ou
restabelecimento de níveis adequados de
desempenho e condicionamento fisiocorporal,
visando o bem-estar e a melhora da qualidade
de vida do idoso.

Dias e
Horários:

Diário. Conforme cronograma de atividades.

Objetivo
relacionado

Ofertar ações continuadas que estimulem o resgate de suas habilidade e
descoberta de novas potencialidades focadas no envelhecimento ativo; 

Atividade: Reunião de Rede Intersetorial Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Coordenador e Equipe Técnica Ampliar a rede de
garantia de direitos e
acesso aos diferentes
serviços
socioassistenciais
orientada a pessoa
idosa. Equipe de
execução habilitada e
atualizada frente às
recorrentes
transformações na
tratativa com o público. 

Estratégia: Participar de reuniões intersetoriais como, rede
socioassistencial, demais políticas públicas e
órgãos de garantia de direitos. Assembléias,
seminários, conferências etc. 

Dias e
Horários:

Conforme cronograma, convites e convocações.

Objetivo
relacionado

Ofertar ações continuadas que estimulem o resgate de suas habilidade e
descoberta de novas potencialidades focadas no envelhecimento ativo; 

Atividade: Reunião de Equipe Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Coordenador Equipe de execução
alinhada com o plano de
trabalho, integrada e
com vistas nos mesmos
objetivos. 

Estratégia Partilha da rotina e troca de informações nas
trocas de plantões e reunião geral com todos os
envolvidos para melhor adesão ao plano de
trabalho. 
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Dias e
Horários:

Trimestral

Objetivo
relacionado

Estabelecer espaço de acolhida, proteção e convivência que busque a
melhoria gradual da qualidade de vida do idoso, em seus aspectos
biológico, psicológico e social, garantindo e colaborando de forma pontual
no cumprimento do Estatuto do Idoso, proporcionando a sua valorização
enquanto indivíduo de direitos e evitando de tal forma o isolamento e
institucionalização da pessoa idosa.

Atividade: Reunião de formação continuada Resultado Esperados

Profissional
Responsável:

Coordenador e Equipe técnica O fomento de
conhecimentos acerca
do serviço equipe
apropriada da
legislação da Política de
Assistência Social e
direitos, da execução
dos serviços e das
especificidades do
público alvo. 

Estratégia: Realizar encontros, seminários, Workshop,
oficinas e minicursos acerca das peculiaridades
do atendimento da pessoa idosa.

Dias e
Horários:

Trimestral

Objetivo
relacionado

Estabelecer espaço de acolhida, proteção e convivência que busque a
melhoria gradual da qualidade de vida do idoso, em seus aspectos
biológico, psicológico e social, garantindo e colaborando de forma pontual
no cumprimento do Estatuto do Idoso, proporcionando a sua valorização
enquanto indivíduo de direitos e evitando de tal forma o isolamento e
institucionalização da pessoa idosa.

Ação Reunião de Encerramento de Jornada Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Coordenador e Equipe Técnica Propiciar o momento de
fraternidade,
confraternização e troca
das vivências ocorridas
ao longo do dia.

Estratégia Contemplar o diálogo em conjunto a fim de
demonstrar a importância das atividades
desenvolvidas e a participação do idoso durante
o dia.

Dias e
Horários

Diário. Conforme o cronograma de atividades.
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Objetivo
Relacionado

Ofertar ações continuadas que estimulem o resgate de suas habilidade e
descoberta de novas potencialidades focadas no envelhecimento ativo

Quadro de rotina diária:
 
Atividade Horário

Período Manhã 

Recepção de usuários / Café da Manhã 08:00 às 09:00

Ginástica Sénior 09:00 às 09:30

Grupo de atividades socioculturais / Grupo de atividades manuais 09:30 às 11:00

Almoço 11:00 as 12:00

Período Tarde 

Repouso e horário de TV 12:00 as 13:00

Grupo de atividades manuais / grupo de atividades socioculturais 13:00 as 14:00

Café da Tarde 14:00 as 14:30

Grupo de atividades manuais / grupo de atividades socioculturais 14:30 às 16:15

Roda de conversa e encerramento da jornada 16:15 às 16:45

Lanche da tarde e/ou jantar 16:45 às 17:45

Orientação aos familiares e saída dos usuários 17:00 às 17:45

Cronograma de Atividades:

Atividades Desenvolvidas: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out. Nov Dez

Acolhida

Atendimento psicossocial 

Visitas domiciliares 

Reunião sócioeducativa

Atividades manuais 

Ginástica Sénior 

Atividades socioculturais

Reunião de equipe 

Reunião de formação continuada
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Monitoramento e Avaliação:
Entendemos a avaliação como um processo contínuo e cumulativo, contextualizado

durante todo o processo de atendimento, realizando práticas avaliativas diagnósticas,

investigativas, participativas, levando em consideração o usuário como um todo, sua bagagem

cultural e as diferenças individuais. Para garantir um bom desempenho e avaliação do plano de

trabalho executado seguindo os impactos sociais previstos na Norma de Tipificação Nacional

de Serviços Socioassistenciais, agentes sociais e técnicos deverão desenvolver suas funções,

orientando e criando novas ações priorizando os objetivos propostos pelo plano de trabalho.

O processo de avaliação dar-se-á por meio com Divisão Técnica de Acompanhamento a

Gestão da Execução Indireta- DTAGEI /, Seção Técnica de Supervisão de Proteção Social

Especial de Execução Indireta da SDAS. Terá como objetivo medir a eficiência e eficácia das

ações realizadas no serviço e articulação com os demais serviços socioassistenciais e serviços

de políticas públicas setoriais, com vistas nos impactos esperados de acordo com a Tipificação

Nacional dos Serviços Socioassistenciais de redução das violações dos direitos

socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência. 

Compreendemos que a Assistência Social se caracteriza como um campo de efetivação

de direitos, voltada para o enfrentamento da pobreza e para a construção e o provimento de

mínimos sociais de inclusão e para a universalização de direitos, buscando romper com

tradições clientelistas que historicamente permeiam áreas que sempre foram vistas como

prática secundária, em geral adstrita. Os indicadores previamente estabelecidos buscam criar

condições para um processo contínuo e permanente de desenvolvimento aliado a avanços

sociais consistentes. Em busca resultados efetivos o Plano de Trabalho organizou o plano de

avaliação a partir de três (03) eixos de verificação, sendo eles:  

● EIXO DE QUALIDADE DE VIDA: Melhoria das relações familiares e sociais;

● EIXO CENSITÁRIO: A sistematização de um conjunto de variáveis com vistas ao

monitoramento da situação do espaço atendido pelo Plano de Trabalho com vistas a

ruptura do nivelamento social pré existente.

● EIXO DE GARANTIA DE DIREITOS: Reúne o índice de encaminhamentos a programas

de promoção do acesso a serviços públicos de bem-estar social e fortalecimento da

cidadania;
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Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Censitário idade média dos atendidos Plano Individual de
Atendimento

nº de atendidos por sexo

nº de atendidos por cor

nº de atendidos por estado civil

nº de atendidos por região de moradia

nº de atendidos por tipo de deficiência

nº de atendidos por tipo de doença crônica

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Qualidade de
Vida

nº de atendidos com vínculos familiares
ativos

Plano Individual de
Atendimento

nº de atendidos com vínculos comunitários
ativos

nº de atendidos (em média) que participam
das atividades de ginástica senior

nº de atendidos (em média) que participam
das atividades de atividades manuais

nº de atendidos (em média) que participam
de atividades culturais externas

nº de familiares (em média) que participam
das reuniões socioeducativas

nº de atendidos com acompanhamento de
saúde especializado

nº de atendidos acompanhamentos de
saúde básico em dia
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Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Acesso a
serviços

nº de atendidos (as) com CADÚNICO Relatório circunstanciado

nº de atendidos contemplados com BPC

nº de atendidos aposentados por tempo de
serviço

nº de atendidos pensionistas

nº de atendidos referenciados no CREAS

Plano de Aplicação dos Recursos: 

Quantidade de vagas solicitadas: 40 R$ 336.000,00

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor Total

Recursos
Humanos

Coordenador 01 R$ 4.200,00

Assistente Social 01 R$ 2.750,00

Psicólogo 01 R$ 1.800,00

Agente Social 05 R$ 10.000,00

Cozinheira 01 R$ 1.750,00

Aux. operacional 01 R$ 1.400,00

Vale Transporte R$ 1.000,00

Cesta Básica R$ 1.300,00

Encargos Sociais R$ 2.200,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos) R$ 26.400,00

Demais
Despesas

Utensílios copa e cozinha R$ 100,00

Material escritório / pedagógico / artesanato R$ 100,00

Dedetização e limpeza de caixa d'água R$ 100,00

Água, energia elétrica, telefone, internet, tv à cabo, gás,
combustível veículo, transporte por aplicativo;

R$ 1.000,00

Material de limpeza e higiene pessoal R$ 100,00
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Manutenção predial, instalações e equipamentos R$ 100,00

Alimentação R$ 100,00

SUBTOTAL (Demais Despesas) R$ 1.600,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$ 28.000,00
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE
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7. Plano de Trabalho: Oásis

Identificação do Projeto (Objeto): Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças
e Adolescentes

Unidade Executora:
1. Projeto Oásis

1.1. Casa do Caminho I
Endereço: Rua Segundo Tenente Renato Ometi, nº74 | Bairro: Cumbica | Cep:

07181-010

Telefone: +55 (11) 2481-2711 | E-Mail: casacaminho01@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0009-82 abertura do CNPJ: 25/07/2014

Imóvel onde funciona o serviço:
(X) Próprio      (  ) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira
(X) Sábado (X) Domingo

1.2. Casa do Caminho III
Endereço: Rua França, nº 37 | Bairro: Jardim das Nações | Cep: 07183-360

Telefone: +55 (11) 3456-9775 | E-Mail: casadocaminho03@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0011-05 abertura do CNPJ: 25/07/2014

Imóvel onde funciona o serviço:
(X) Próprio      (  ) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas
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(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira
(X) Sábado (X) Domingo

1.3. Casa do Caminho IV
Endereço: Rua Tapauá, nº 209 | Bairro: Vila Monteiro Lobato | Cep: 07191-350

Telefone: +55 (11) 2087- 3626 | E-Mail: casavilamonteiro04@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0007-10 abertura do CNPJ: 25/07/2014

Imóvel onde funciona o serviço:
(X) Próprio      (  ) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira
(X) Sábado  (X) Domingo

1.4. Casa do Caminho V (Porta de Entrada)
Endereço: Rua Sargento da Aeronáutica José Pereira Alves, nº 37 | Bairro: Cumbica |

Cep: 07182-040

Telefone: +55  (11) 3428-1593 | E-Mail: tecnicascasa5@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0011-05 abertura do CNPJ: 25/07/2014

Imóvel onde funciona o serviço:
(X) Próprio      (  ) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)
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Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira  (X) Sexta-feira
(X) Sábado  (X) Domingo

1.5. Casa do Caminho VI
Endereço: Rua São Miguel dos Campos, nº 120 | Bairro: Vila Barros | Cep: 07192-210

Telefone: +55 (11) 2407-5207 | E-Mail: caminho06@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0006-30 abertura do CNPJ: 25/07/2014

Imóvel onde funciona o serviço:
(X) Próprio      (  ) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira  (X) Sexta-feira
(X) Sábado  (X) Domingo

Responsáveis:
Coordenação Técnica e Execução:

● Nome: Maria Jose de Barros

● CPF: 179.025.408- 62 | RG: 23.866.072- 2

● Telefone: +55  (11) 3428-1593 | E-Mail: coordgeralcasasdocaminho@gmail.com

Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br

Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Cumbica - Guarulhos | SP 80

mailto:caminho06@gmail.com
mailto:coordgeralcasasdocaminho@gmail.com
mailto:maristella@nogueirajallas.com.br


nucleobatuira.org.br

Detalhamento do Serviço:
Serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes,

afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de acolhimento institucional

(ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis

encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e

proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na

sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta. O serviço deve ter

aspecto semelhante ao de uma residência e estar inserido na comunidade, em áreas

residenciais, oferecer ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento

com padrões de dignidade. Deve ofertar atendimento personalizado e em pequenos

grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes

atendidos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na

comunidade local.

A forma de acesso, fluxo de atendimento pode se dar por duas formas:
Emergencial através do conselho tutelar, que dentro do horário de expediente da

SDAS (segunda a sexta , das 08:00 às 17:00) deverá consultar a Divisão de Proteção

Especial,  após esse horário diretamente junto à Porta de Entrada;

Ainda dentro do arcabouço emergencial qualquer cidadão pode (e todo agente

público deve – art. 220, ECA) agir de acordo com os artigos 13 e 18 do ECA, de modo a

colocar a salvo a criança ou adolescente encontrado em situação grave de risco ou

violação, efetivando a denúncia e solicitando a adoção da medida.

Por determinação Judicial, quando já existe um processo junto à Vara da Infância

e Juventude e que após avaliação do setor técnico e vistas do Ministério Público,

poderá solicitar o acolhimento, que pode se dar por busca e apreensão ou acolhimento

pós alta hospitalar.

Ambas as situações atendem o fluxo adotado pelo município, por meio da

Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para a efetivação de vagas no

serviço.
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Objetivo Geral:
Acolher crianças e adolescentes sob a medida de proteção, dentro da doutrina da

proteção integral, tendo como parâmetros o caráter excepcional e transitório da medida

de proteção de acolhimento, as peculiaridades do segredo de justiça e a garantia do

direito à convivência familiar e comunitária.

Objetivos Específicos:
● Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência,

violência e ruptura de vínculos;

● Propiciar e garantir o direito à convivência familiar e comunitária saudável;

● Promover o acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de

Garantia de Direitos e as demais políticas públicas;

● Desenvolver ações que potencializam as qualidades individuais dos usuários,

com vistas à construção de sua independência, autonomia e autocuidado,

favorecendo suas aptidões e capacidades.

Espaço Físico, Recursos e materiais:
As unidades Casas do Caminho funcionam em seis imóveis próprios,

localizados em áreas residenciais em condições sanitárias, rede de esgoto, rede de

água, luz, telefonia e com fácil acesso a transporte público e a rede de serviços públicos

e privados com vistas na viabilização do acesso das famílias e na participação das

crianças/ adolescentes nas atividades da comunidade.

Oferecem condições de habitabilidade com conforto, ventilação, iluminação,

estado de conservação, espaço e mobiliários, compatíveis com o uso e número de

acolhidos e de privacidade, com espaço para guarda de pertences pessoais dos

acolhidos, acesso a produtos de higiene, vestuário e brinquedos, sendo, o número

máximo de quatro acolhidos por quarto.

Casa do Caminho I: Imóvel próprio assobradado
● Piso térreo: 1 cozinha, 01 refeitório, despensa, 01 lavabo, área de serviço

(lavanderia e espaço para secagem de roupas);

● Piso superior I: Salas de visitas e convivência, 02 suítes, uma equipada com seis

berços (berçário), e outra suíte com quatro camas e quatro guarda roupas, um
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quarto adaptado para deficiente, 01 banheiro adaptado para deficiente, sala de

cuidadores, sala de estar e convivência, sala de coordenação e equipe técnica.

● Piso Superior II: três dormitórios, sendo uma suíte, com quatro camas cada e

guarda roupas, 02 banheiros (masculino e feminino), sala de guarda de material

de higiene, sala multidisciplinar com porta de acesso ao solário.

Casa do Caminho III: Imóvel Próprio
● Térreo que possui: Sala de estar, refeitório, cozinha, sala de coordenação e

equipe técnica, área de serviço, 04 dormitórios, sendo uma suíte, dois banheiros,

área externa com piscina e espaço para atividades recreativas, espaço

multidisciplinar.

Casa do Caminho IV: Imóvel próprio assobradado
● Piso Térreo - cozinha, refeitório, sala de estar e de convivência, sala de

coordenação e equipe técnica com banheiro e sala de cuidadores;

● Piso superior I- 04 dormitórios, sendo uma suíte , um banheiro , espaço para TV

e solário, área  de serviço;

● Piso superior II- 02 dormitórios, 02 banheiros, espaço para realização de

atividades pedagógicas.

Casa do Caminho V (Porta de Entrada): Imóvel próprio  assobradado
● Piso Térreo: cozinha, refeitório, sala de estar e de convivência, sala de

coordenação e equipe técnica com banheiro, uma suíte, área de serviço e ampla

área para atividades recreativas.

● Piso Superior I: 03 suítes e espaço de leitura e atividades pedagógicas;

● Piso superior II:Terraço com churrasqueira;

Casa do Caminho VI:  Imóvel próprio assobradado
● Piso Térreo: Sala de estar e convivência, brinquedoteca, refeitório, cozinha, 02

banheiros, sala de coordenação e equipe técnica, área externa com piscina e

espaço para atividades recreativas;

● Piso Superior: 04 dormitórios, três banheiros, um berçário com suíte, área de

serviço, lavanderia, solário;
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Território: Abrangência municipal

Público Alvo:
Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, ambos os sexos, sob

medida protetiva de acolhimento institucional (ECA, Art. 101-VII), cujas famílias ou

responsáveis se encontrem temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de

cuidado e proteção.

Estratégias Metodológica:
Considerando, a Constituição da República Federativa do Brasil (1988) com

especial destaque para o artigo 227 que trata do dever da família, da sociedade e do

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária;

Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2014);

Assembléia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989 que trata dos direitos da

criança e adolescente; Plano nacional de promoção, proteção e defesa do direito da

criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária do CONANDA/ CNAS

(2006); Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e

do Adolescente e dá outras providências; Lei nº 12.010, de 29 de Julho de 2009 que

dispõem sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito à

convivência familiar a todas as crianças e adolescentes; Marco Legal da Primeira

Infância (Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016) que dispõe sobre as políticas públicas

para a primeira infância; Resolução nº 40 de 13 de outubro de 2020 com especial

destaque aos artigos 1º - parágrafo 2º, 17º, 49º - parágrafo 3º e 4º, 52º - parágrafo 4º,

53º, 87º a 90º, 109º - incisos I e V, 123º a 128º, 154º e 155º que dispõem sobre sobre as

diretrizes para promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em

situação de rua, de acordo com a Política Nacional para População em Situação de

Rua; Lei no 8.742/1993 - LOAS com especial destaque para o artigo nº 23, que

estabelece a obrigatoriedade de criação de programas de proteção às crianças e

adolescentes e às pessoas em situação de rua no âmbito da organização dos serviços

de assistência social.
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As unidades de acolhimento (Casas do Caminho) funcionam com atendimento

ininterrupto vinte quatro horas dia. Dentre as unidades, uma é determinada como Porta

de Entrada para novos acolhimentos, em acordo com o Ministério Público e articulado

com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, esta unidade está

preparada para acolhimento ao longo das 24 horas do dia, em condições para garantir

as necessidades básicas do recém acolhido, de higiene, vestuário e alimentação. A

Porta de Entrada realiza os acolhimentos emergenciais, também de crianças e

adolescentes em trânsito de outros municípios, estados e estrangeiras, nesse sentido é

possível o acolhimento por pernoite. A resolutividade da situação bem como os

encaminhamentos para o desacolhimento do caso são prerrogativas de

responsabilidade irrestrita do Conselho Tutelar, que solicitou o pernoite, tal qual o

acompanhamento que se fizer necessário.

O informe de acolhimento deve ser encaminhado ao Ministério Público pela

equipe da porta de entrada em até 24 horas, este documento deve ser acompanhado de

um breve diagnóstico do caso e efetivado após a escuta da criança ou adolescente

inserido no serviço, através da utilização de métodos que possibilitem a compreensão

deste atendido, da complexidade da situação em acordo ao seu grau de

desenvolvimento e entendimento cognitivo e, quando possível, complementar as

informações a partir de contatos com familiares, ou pessoas de referência.

A partir da efetivação do acolhimento institucional, estima-se que num prazo de

até 30 dias a equipe alocada na porta de entrada, apresente relatório circunstanciado

com vistas à manutenção da medida de acolhimento ou a proposição de estratégias

para o breve desacolhimento. Após a superação desse período avalia-se a transferência

da criança ou adolescente atendidos para outras unidades de acolhimento, com vistas

ao atendimento, investigação e acompanhamento do caso apresentado, sempre

respeitando os princípios preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente de não

desmembramento de grupos de irmãos e na medida do possível preconizar o não

distanciamento da criança ou adolescente do território de origem.

As unidades das Casas do Caminho buscam oferecer à criança/adolescentes um

ambiente agradável, educativo e seguro, com oportunidades para o resgate dos valores

básicos da convivência familiar e comunitária e para a livre expressão de suas

potencialidades enquanto seres em desenvolvimento. A rotina das casas é pensada e

planejada com muito cuidado, os acolhidos são incentivados a participar das atividades
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diárias e assumirem responsabilidades pelo cuidado e organização com seus pertences

pessoais em armários individualizados, com seu autocuidado e o cumprimento dos seus

compromissos (escola, atividades comunitárias e extracurriculares, trabalho, entre

outros). As regras de convivência são elaboradas e construídas com a participação de

todos e discutidas sempre que necessário nas reuniões mensais com as equipes de

trabalho e acolhidos em cada casa.

As equipes de referência em cada unidade, abrem o prontuário do acolhido, que

deve ser individual e contar com os dados e documentação pessoal, informações sobre

a família, relatos sobre a sua história de vida e demais instrumentos qualitativos da

rotina seguida pela criança/adolescente na casa, seus progressos, desenvolvimento na

vida escolar, socialização, necessidades emergentes, encontros com familiares, dados

da saúde entre outros. Toda a evolução deve ser registrada via relatórios e enviadas à

Vara da Infância e Juventude e Seção Técnica de Acompanhamento do Serviço de

Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, da Divisão Técnica de Proteção

Social Especial de Média e Alta Complexidade.

Os casos são reavaliados trimestralmente, com um conjunto de ações que

compõem oitivas junto ao setor técnico do juízo, reuniões de rede para discussão de

caso e audiências concentradas com a Vara da Infância e Juventude onde são

envolvidos todos os atores destacados no Plano Individual de Atendimento (PIA) da

criança/ adolescente. São realizadas ainda no período, reuniões técnicas do serviço

com vistas à discussão e possível resolução dos casos, bem como articulação do

trabalho em rede, junto aos CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares e a Divisão de

Proteção Social Especial, bem como as demais políticas públicas necessárias à ruptura

do ciclo de violações a qual o usuário se encontra envolvido.

O período de acolhimento não deve perdurar por um tempo maior que 18 meses,

salvo justificativa judicial conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo

assim o trabalho para o desacolhimento gradativo inicia-se tão logo a criança /

adolescente seja incluso na medida, contudo nem todas as crianças/adolescentes têm a

condição de retorno ao convívio com a família de origem/ extensa, por vezes acabam

por permanecer acolhidos além do período previsto, ocorrendo também a possibilidade

de desacolhimento para família substituta. Com o desacolhimento é realizado o

acompanhamento da equipe técnica junto às famílias, por período de até seis meses.
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No que se refere ao desacolhimento por maioridade civil, é realizado o trabalho

técnico com vistas ao planejamento futuro, buscando o desenvolvimento da

autonomia, capacidade de autocuidado, capacitação, formação e inclusão no mercado

de trabalho para o auto sustento.

Cada unidade de acolhimento contará com um coordenador, nove cuidadores,

dois auxiliares de cuidador, cozinheira e equipe técnica composta por um psicólogo, um

assistente social e um pedagogo. Compete ao coordenador efetivar a gestão de equipe

técnica e demais profissionais envolvidos diretamente na execução do plano de

trabalho, distribuição e supervisão das atividades diárias, realização de reuniões

periódicas de equipe e acolhidos, bem como requisição e controle de materiais de

consumo e permanentes. A participação de reuniões com outros coordenadores,

Gestores da instituição e demais parceiros, pontuar indicadores de avaliação e elaborar

relatórios mensais e semestrais de execução do plano.

O papel do pedagogo na equipe técnica vai além da realização de atividades

socioeducativas. Suas ações nas unidades de acolhimento a qual está referenciado (um

pedagogo para cada duas unidades de acolhimento) perpassam o convívio diário o

levando a conhecer a realidade educacional vivenciada por cada criança ou adolescente

em situação de acolhimento institucional, o que contribui para que ele possa apoiar os

demais membros da equipe, na identificação, registro e acompanhamento das

necessidades e demandas sócio educacionais dos usuários. Outro ponto importante

avança no planejamento, execução e monitoramento de atividades individuais e

coletivas junto às equipe de cuidadores, como na organização de eventos artísticos,

lúdicos e culturais, bem como a garantia de acesso a espaços de desenvolvimento

educacional e cultural por parte dos atendidos.

O psicólogo tem como atribuição além da elaboração e encaminhamento de

relatórios e pareceres, acompanhar o desenvolvimento dos aspectos psicológicos

individuais dos acolhidos, e suas respectivas famílias para identificação de demandas

que culminaram no processo de acolhimento, estabelecer a mediação de grupos de

convivência com usuários e familiares sempre que possível. Dispensar atendimento

individual junto aos usuários atendidos pelo Plano de Trabalho, e sempre que

necessário, encaminhar para atendimento psicoterapêutico a rede pública, bem como

realizar articulação com clínicas escolas e demais parceiros, tendo como objetivo a

contribuição direta para a elaboração e execução do Plano Individual de Atendimento.
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Participar ativamente de reuniões de discussão de casos, audiências concentradas e

quando necessário visita domiciliar, contribuindo no processo de desacolhimento,

aproximação, fortalecimento ou construção/reconstrução do vínculo com a família de

origem/extensa ou substituta.

No que diz respeito aos assistentes sociais, tem como atividade principal o

acesso e garantia de direitos outrora rompidos, investigar, propor e trabalhar os

aspectos sociais de cada caso, construindo em conjunto com o profissional de

psicologia e pedagogia o plano individual de atendimento e /ou familiar, articulando o

trabalho em rede de serviço sócio assistencial para inclusão em programas, projetos;

referência e contra referência com a rede de serviços. Realizar visitas domiciliares,

organizar informações e atualizar prontuários. Elaborar e encaminhar relatórios e

pareceres técnicos, participar de reuniões, audiências concentradas e demais atividades

na Vara da Infância e da Juventude, bem como discussões de caso junto a rede

socioassistencial.

Os cuidadores dispostos em cada unidade de acolhimento têm papel

fundamental no monitoramento e execução das atividades de rotina diária das crianças

e adolescentes, acompanhando-os sempre que necessário aos atendimentos em

serviços de saúde, rotinas escolares e demais atividades inseridas na rotina de cada

um. Sendo para tanto orientado e supervisionado pelo coordenador e quando

necessário para o desenvolvimento de uma atividade específica, pela equipe técnica de

referência da unidade de acolhimento. É atribuição ainda dos cuidadores colaborar na

organização e conservação do ambiente de maneira a garantir a integridade física e

emocional dos acolhidos. Alinham-se ao corpo de cuidadores no trato direto dos

acolhidos, os auxiliares de cuidador, estes responsáveis diretos pela limpeza,

organização e conservação do ambiente, ofertando o suporte ainda nos cuidados e no

desenvolvimento das atividades de vida diária, formando uma base sólida que contribua

diretamente para que as regras de convivência sejam respeitadas.
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Grade de Atividades Desenvolvidas:

Ação Acolhida Inicial Resultados esperados

Profissional
Responsável

Equipe técnica e cuidadores de plantão Cumprir as
determinações da
medida, assim como
recepcionar os
acolhimentos
emergenciais. Crianças
e adolescentes com
suas necessidades
iniciais sanadas e
integradas ao serviço.    

Estratégia Receber e acolher na unidade destacada
como porta de entrada do serviço,
apresentar a equipe de trabalho, promover
os cuidados primários, higiene pessoal e
alimentação, apresentar as acomodações
e espaços de convivência e a integração
junto aos demais acolhidos. 

Periodicidade 24 horas ininterrupto  

Objetivo
Relacionado

Acolher crianças e adolescentes sob a medida de proteção, dentro
da doutrina da proteção integral, tendo como parâmetros o caráter
excepcional e transitório da medida de proteção de acolhimento, as
peculiaridades do segredo de justiça e a garantia do direito à
convivência familiar e comunitária.

Ação Estudo Psicossocial inicial Resultados esperados 

Profissional
responsável 

Equipe técnica Identificação das
demandas pontuais que
motivaram o
acolhimento ,
elaboração de relatórios
circunstanciais e ou se
necessário o Plano
individual de
Atendimento (PIA), com
vistas ao breve
desacolhimento. 

   

Estratégia Realizar o estudo psicossocial para
diagnóstico, da situação apresentada no
momento do acolhimento, com vistas na
identificação das demandas emergenciais
e possibilidades de breve desacolhimento 
estabelecer um plano de atendimento a 
curto prazo de até trinta dias e iniciar
tratativas para transferências da porta de
entrada para as outras modalidades e 
unidades de acolhimento no município .

Periodicidade Diariamente, conforme a demanda. 

Objetivo
Relacionado

Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de
negligência, violência e ruptura de vínculos;
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Ação Atividades de vida diária  Resultados esperados

Profissional
Responsável

Cuidadores e auxiliares de cuidadores Promoção dos
cuidados de qualidade
condizentes com a
idade, necessidades
físicas, intelectuais e  
peculiaridades de
cada
criança/adolescnete
em um ambiente
confortável, saudável
e adequado para o
desenvolvimento do
autocuidado e da
autonomia. 

Estratégia Estabelecer junto aos usuários um
conjunto de ações voltadas para o
autocuidado e convívio fraterno, que
contribuam diretamente para o seu
amadurecimento sadio.   

Dias e
Horários

Diário

Objetivo
Relacionado

Desenvolver ações que potencializam as qualidades individuais dos
usuários, com vistas à construção de sua independência, autonomia e
autocuidado, favorecendo suas aptidões e capacidades.

Ação Reordenamento Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Equipe Técnica e Coordenador Garantia de acolhida e 
proteção integral, de
acesso a políticas
públicas  em ambiente
estruturado e
organizado para o
acompanhamento dos
casos com expectativa
de resolutividade  em
médio ou longo prazo.

 

Estratégia Após a efetivação do acolhimento , com a
emissão da guia de acolhimento e estudo
psicossocial de diagnóstico e constatação
de que a medida se estenderá por
período superior a trinta dias , realizar a
transferência de crianças e adolescentes
da porta de entrada para as demais
unidades e programa de acolhimento do
município. 

Dias e
Horários

Conforme a demanda de acolhimentos e
vagas nas unidades e programa de
acolhimento.

Objetivos
Relacionados

Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de
negligência, violência e ruptura de vínculos;
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Ação Acompanhamento Psicossocial Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Equipe técnica Fortalecimento dos
vínculos familiares e
comunitários, famílias
organizadas e com 
capacidade de retomada
dos cuidados e
responsabilidades para
com seus filhos e redução
dos casos de reincidência
na medida de proteção.
Efetivação do trabalho em
rede para a tomada de 
decisões assertivas com
vistas a um
desacolhimento seguro,
quer seja em um processo
de reintegração familiar
(origem ou extensa) ou
colocação de família
substituta. No caso de
adolescentes em processo
de desacolhimento por
maioridade civil, o
resultado deve estar
centrado na sua
capacidade autônoma e
de autocuidado
desenvolvidos a contento. 

Estratégia Criar formas de atendimento individual
e familiar dos casos referenciados na
unidade de acolhimento, de forma a
estabelecer vínculos de confiança, com
vistas no processo gradativo para o
desacolhimento e  reavaliação do PIA ,
suas metas e prazos. Realização e
acompanhamento de ações de
referência e contra-referência com os
equipamentos da rede SUAS, rede
SUS e demais políticas públicas e
órgãos de garantia de direito para a
criança eo adolescente inserido na
medida de acolhimento, bem como sua
família. Acompanhar acolhidos em
oitivas, audiências concentradas e
articulação direta com os demais atores
da rede de proteção socioassistencial
elencados no PIA para reuniões de
discussão de casos. 

Dias e
Horários

Em acordo com cronograma de
atendimento estabelecido pela equipe
técnica de referência. 

Objetivo
Relacionado

Acolher crianças e adolescentes sob a medida de proteção, dentro
da doutrina da proteção integral, tendo como parâmetros o caráter
excepcional e transitório da medida de proteção de acolhimento, as
peculiaridades do segredo de justiça e a garantia do direito à
convivência familiar e comunitária.
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Ação Convivência social de aprendizado
continuado 

Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Pedagogo, Psicólogos  e cuidadores Redução gradual dos
déficits de
ensino/aprendizagem,
de maneira a
desenvolver a
compreensão e a
importância da
educação em atividades
que estimulem a busca
por novos saberes.

Estratégia Elaboração de projetos internos e
interdisciplinares, bem como a participação
de projetos externos divididos e
organizados levando em consideração a
capacidade de entendimento dos
diferentes grupos etários, em ações que
constituam-se como parte de um processo
de interação franco, sincero, isento e
realmente participativo que de fato respeite
a autonomia onde as crianças e
adolescentes (preparando-o inclusive para
o ingresso no mundo do trabalho) atinjam
as competências necessárias para o
exercício de sua autonomia e lapidadas ao
longo de suas vivências e em acordo com
seu amadurecimento rumo a vida adulta.

Dias e
Horários:

Agenda internamente organizada a partir
de cronograma disponibilizado pelas
unidades de educação.

Objetivo
Relacionado

Desenvolver ações que potencializam as qualidades individuais dos
usuários, com vistas à construção de sua independência, autonomia e
autocuidado, favorecendo suas aptidões e capacidades.

Ação Atividades sócio-comunitárias  Resultados esperados 

Profissional
Responsável

Educador Social Ampliação da
participação de crianças
e adolescentes em
atividades externas que
proporcionem a garantia
do direito à convivência
comunitária e facilitem o
estabelecimento de

Estratégia Propor atividades que estimulem a
participação de crianças e adolescentes
atendidos na vida da comunidade local e
na ocupação de espaços públicos (praças,
parques, quadras poliesportivas, etc). Criar 
conjunto de ações que visem a

Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Cumbica - Guarulhos | SP 92



nucleobatuira.org.br

novos vínculos e
relações.

participação ativa na vida comunitária
como princípio a ser seguido pelo usuário,
que deve ser concretizado, de um lado,
pela garantia de acesso de crianças e
adolescentes institucionalizados às
políticas básicas e aos serviços oferecidos
para a comunidade em geral e, de outro
lado, por meio da participação das crianças
e dos adolescentes em atividades externas
de lazer, esporte, religião e cultura, em
interação com a comunidade do entorno.

Dia e
horários

Em acordo com cronograma estabelecido
pelo técnico responsável

Objetivo
Relacionado

Propiciar e garantir o direito à convivência familiar e comunitária
saudável;

Ação Visitas domiciliares Resultados Esperados 

Profissional
Responsável

Assistente Social e psicólogo Compreensão do
contexto
socioeconômico familiar, 
melhor clareza das
situações que
culminaram na medida
de acolhimento e
possibilidade de
intervenções
vislumbrando o
desacolhimento.

Estratégia Identificar e coletar dados e informações
pertinentes ao contexto histórico familiar.

Dias e
Horários

Conforme a demanda 

Objetivo
Relacionado

Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de
negligência, violência e ruptura de vínculos

Ação Visitas de familiar e atendimento Resultados Esperados 

Profissional
Responsável

Equipe técnica e cuidadores de plantão Oferta de espaço
acolhedor propício para
interação familiar e
fortalecimento dosEstratégia Organizar , receber e atender familiares 

ou pessoas de referência previamente
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vínculos afetivos,
minimizando os
impactos emocionais
ocasionados pelo
processo da
institucionalização. 
Avaliar a qualidade da
vinculação afetiva,
analisando os aspectos
relacionados à
convivência. 

autorizados,  de crianças/ adolescentes
acolhidos , propor atividades de
construção, reconstrução e fortalecimento
do vínculo afetivo , promover a escuta
qualificadas das demandas e angústias
familiares, esclarecer orientar e informar
sobre a medida de proteção , do
andamento e desdobramentos do
processo ,  sobre os encaminhamentos
realizados e ações efetivadas pelo familiar
e pela equipe da unidade previstas no PIA
e pontuar o familiar/ pessoa de referência ,
sobre o desenvolvimento e aquisições da
criança/ adolescente .

Dias e
Horários

Finas de semana, durante o plantão
técnico. 

Objetivo
Relacionado

Propiciar e garantir o direito à convivência familiar e comunitária
saudável;

Ação Participação de Rede Intersetorial Resultados Esperados 

Profissional
Responsável

Equipe envolvida no desenvolvimento do
Plano de Trabalho

Garantir a participação
da equipe de trabalho e
possibilidade de
contribuição direta na
elaboração e
desenvolvimento das
diferentes políticas
públicas orientadas à
crianças e adolescentes
no Município de
Guarulhos.

Estratégia Indicar representantes do serviço de
acolhimento institucional de crianças e
adolescentes para participação ativa nos
diferentes espaços de garantia de direitos
orientados à crianças e adolescentes.
Dentre estes, espaços de controle social,
elaboração de políticas públicas, entre
outros. 

Dias e
Horários

Conforme a demanda 

Objetivo
Relacionado

Promover o acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do
Sistema de Garantia de Direitos e as demais políticas públicas; 
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Ação Reunião Técnica Resultados esperados

Profissional
Responsável

Equipes técnicas do Plano de Trabalho Equipe técnica alinhada
ao escopo do projeto,
engajada na resolução
de problemas comuns
às diferentes áreas de
saberes que envolvem
o serviço de
acolhimento
institucional para
crianças e
adolescentes.

Estratégia Estabelecer rotina de reuniões para
discussão de casos, busca por solução
compartilhada de resolução de problemas,
discussão e elaboração de estratégias de
atuação junto ao público atendido, bem
como, fomentar e dividir novos saberes.

Dias e
horários

Bimestral

Objetivo
Relacionado

Acolher crianças e adolescentes sob a medida de proteção, dentro
da doutrina da proteção integral, tendo como parâmetros o caráter
excepcional e transitório da medida de proteção de acolhimento, as
peculiaridades do segredo de justiça e a garantia do direito à
convivência familiar e comunitária.

Ação Encontro de formação continuada Resultados esperados

Profissional
Responsável

Coordenador e Equipe Técnica. O principal resultado
das reuniões de
formações continuadas
deve estar centrados na
construção de uma
atuação cada vez mais
técnica e da
importância do “cuidar”
em toda sua amplitude,
na busca pelo
aprimoramento das
ações dentro da
unidade de
acolhimento.

Estratégia O conjunto de capacitações devem
acontecer seguindo as Orientações
Técnicas para
os Serviços de Acolhimento (Brasil,
Ministério do Desenvolvimento Social –
MDS, Secretaria Especial dos Direitos
Humanos – SED, Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente –
CONANDA, Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS, 2009) a partir
de temáticas direcionadas a adequação da
prática profissional

Dias e
horários

Bimestral
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Objetivo
Relacionado

Acolher crianças e adolescentes sob a medida de proteção, dentro da
doutrina da proteção integral, tendo como parâmetros o caráter
excepcional e transitório da medida de proteção de acolhimento, as
peculiaridades do segredo de justiça e a garantia do direito à
convivência familiar e comunitária.

Cronograma de Atividades:

Cronograma de ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Acolhida Inicial

Estudo Psicossocial inicial 

Atividades de vida diária  

Reordenamento

Acompanhamento
Psicossocial

Convivência social de
aprendizado continuado

Atividades sócio-comunitárias 

Visitas domiciliares 

Visitas de familiar e
atendimento 

Participação de Rede
Intersetorial

Reunião Técnica 

Encontro de formação
continuada 

Monitoramento e Avaliação:
Entendemos a avaliação como um processo contínuo e cumulativo,

contextualizado durante todo o processo de atendimento, realizando práticas avaliativas

diagnósticas, investigativas, participativas, levando em consideração o usuário como um

todo, sua bagagem cultural e as diferenças individuais. Para garantir um bom
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desempenho e avaliação do plano de trabalho executado seguindo os impactos sociais

previstos na Norma de Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, agentes

sociais e técnicos deverão desenvolver suas funções, orientando e criando novas ações

priorizando os objetivos propostos pelo plano de trabalho.

O processo de avaliação dar-se-á por meio com Divisão Técnica de

Acompanhamento a Gestão da Execução Indireta- DTAGEI, Seção Técnica de

Supervisão de Proteção Social Especial de Execução Indireta da SDAS. Terá como

objetivo medir a eficiência e eficácia das ações realizadas no serviço e articulação com

os demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais, com

vistas nos impactos esperados de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços

Socioassistenciais de redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus

agravamentos ou reincidência.

Compreendemos que a Assistência Social se caracteriza como um campo de

efetivação de direitos, voltada para o enfrentamento da pobreza e para a construção e o

provimento de mínimos sociais de inclusão e para a universalização de direitos,

buscando romper com tradições clientelistas que historicamente permeiam áreas que

sempre foram vistas como prática secundária, em geral adstrita. Os indicadores

previamente estabelecidos buscam criar condições para um processo contínuo e

permanente de desenvolvimento aliado a avanços sociais consistentes. Em busca

resultados efetivos o Plano de Trabalho organizou o plano de avaliação a partir de três

(03) eixos de verificação, sendo eles:

● EIXO DE QUALIDADE DE VIDA: Melhoria das relações familiares e sociais;

● EIXO CENSITÁRIO: A sistematização de um conjunto de variáveis com vistas ao

monitoramento da situação do espaço atendido pelo Plano de Trabalho com

vistas a ruptura do nivelamento social pré existente;

● EIXO DE GARANTIA DE DIREITOS: Reúne o índice de encaminhamentos a

programas de promoção do acesso a serviços públicos de bem-estar social e

fortalecimento da cidadania;
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Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Qualidade de Vida Tempo médio de acolhimento
institucional

Plano Individual de
Atendimento e relatórios
periódicos circunstanciados 

número de usuários com vínculos
familiares

número de usuários que recebem visitas
na unidade de acolhimento

número de usuários inseridos em
programas de apadrinhamento afetivo

percentual de atendidos que tiveram
retorno a família de origem

percentual de atendidos inseridos em
família substituta

percentual de atendidos desligados por
maioridade civil

percentual de atendidos com restrição
de visita familiar

número de atividades culturais externas
ofertadas

número de atividades esportivas
ofertadas

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Censitário Número de atendidos por sexo Plano Individual de
Atendimento e relatórios
periódicos circunstanciados Número de atendidos por faixa etária

Número de atendidos por motivo inicial
de acolhimento

Número de atendidos por grau de
escolaridade

Número de atendidos por cor/raça

Número de atendidos com deficiência /
tipo
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Número de grupo de irmãos inseridos
no serviço de acolhimento;

Número de atendidos por região do
município

Número de atendidos com incidência de
gravidez

Número de atendidos em comprovada
situação de dependência química

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Garantia de
direitos

Percentual de usuários matriculados no
ensino regular

Plano Individual de
Atendimento e relatórios
periódicos circunstanciados 

Percentual de usuários inscritos em
atividades de contraturno escolar

Percentual de usuários inscritos em
atividades de formação para o mundo
do trabalho

Percentual de usuários com situação
vacinal em dia

Percentual de usuários acompanhados
pela rede pública básica de saúde

Percentual de usuários acompanhados
por atendimentos especializados pela
rede de saúde

Percentual de usuários beneficiários de
programas de transferência de renda
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Plano de Aplicação dos Recursos:

Quantidade de Vagas Solicitadas: 120 usuários (20 em
cada casa)

Valor Total Anual:
R$ 5.040.000,00

Despesa Item da Despesa Quantidade Valor Total

Recursos
Humanos

Coordenador 06 R$ 31.050,00

Assistente Sociai  06 R$ 16.800,00

Psicólogo 06 R$ 16.800,00

Pedagogo/Educador Social
(01 para cada 3 casas) 

02 R$ 6.160,00

Cuidador (09 em cada
casa) 

54 R$ 99.900,00

Auxiliar de cuidador 06 R$ 10.500,00

Cozinheira 06 R$ 11.100,00

Motorista 03 R$ 7.650,00

Encarregado de
manutenção 

01 R$ 4.950,00

Auxiliar de manutenção  02 R$ 4.200,00

Assistente administrativo 03 R$ 16.050,00

Auxiliar administrativo 01 R$ 2.850,00

Nutricionista 01 R$ 2.900,00

Vale transporte    R$ 24.200,00

Cesta Básica R$ 17.800,00

Encargos Sociais R$ 60.200,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos) R$ 333.110,00
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Demais
Despesas

Reposição de mobiliário (sem condições de
uso)

R$ 2.200,00

Alimentação: Gêneros alimentícios
diversos

R$ 16.400,00

Honorários Contábeis R$ 4.500,00

Transporte de aplicativos R$ 4.500,00

Consultas médicas, tratamentos
odontológicos e Internações comunidade
terapêutica

R$ 3.500,00

Material de Escritório, material didático,
material pedagógico 

R$ 800,00

Material de Limpeza R$ 2.000,00

Material de higiene pessoal; máscaras;
toucas; aventais; propé de TNT; luvas de
procedimento;

R$ 6.800,00

Material de cama, mesa e banho;
vestuários; calçados

R$ 1.600,00

Utensílios para cozinha R$ 800,00

Água; energia elétrica; telefone; internet;
gás

R$ 15.300,00

Anvisa; AVCB; LTA R$ 42.500,00

Dedetização; limpeza de caixa d'água;
serviços de terceiros

R$ 2.500,00

Honorários advocatícios R$ 2.000,00

Material de segurança; EPIs; extintores;
ferramentas de jardinagem; sementes para
horta; monitoramento

R$ 1.200,00

Passeios; eventos culturais e lazer; cursos;
academia

R$ 1.200,00

Recambio; hospedagem técnicos; locação
de ônibus

R$ 1.990,00
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Manutenção veicular; IPVA; seguros;
licenciamentos

R$ 9.900,00

Manutenção predial; instalações;
equipamentos

R$ 7.200,00

SUBTOTAL (Demais Despesas) R$ 86.900,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$ 420.000,00
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8. Plano de Trabalho: A Ponte

Identificação do Projeto (Objeto):Serviço de Acolhimento em República para Jovens

Egressos dos Serviços de Acolhimento Modalidade Feminina 

Unidade Executora:
Projeto A Ponte
Endereço: Rua Segundo Tenente Renato Ometi, nº137 | Bairro: Cumbica | Cep:

07181-010

Telefone: — | E-Mail: —

CNPJ: 43.844.273/0001-25 abertura do CNPJ: 15/04/1973

Imóvel onde funciona o serviço:
(  ) Próprio      (  ) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (X) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira
(X) Sábado (X) Domingo

Responsáveis:
Coordenação Técnica e Execução:

● Nome: Tatiane Pereira dos Santos

● CPF: 307.847.378-35 | RG: 34.628.832-0

● Número do Registro Profissional: CRESS 46120

Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br
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Detalhamento do Serviço:

Serviço de acolhimento que oferece apoio e moradia subsidiada a grupos de

jovens em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social; com vínculos familiares

rompidos ou extremamente fragilizados, em processo de desligamento de instituições

de acolhimento, que não tenham possibilidade de retorno à família de origem ou de

colocação em família substituta e que não possuam meios para autossustentação.

Com a estrutura de uma residência privada, deve receber supervisão técnica e

localizar-se em áreas residenciais da cidade, seguindo o padrão socioeconômico da

comunidade onde estiverem inseridas, sem distanciar-se excessivamente, do ponto de

vista socioeconômico, da comunidade de origem das residentes.

Objetivo Geral:

Apoio e moradia subsidiada a grupo de jovens em situação de vulnerabilidade em

risco pessoal e social; com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e

que não possuam meios para autossustento.

A proposta visa suprir a ausência do Serviço do Município e a sua implantação,

contribuirá no apoio e direcionamento a adolescente oriundo do Serviço de

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, bem como de jovens em

situação de risco e vulnerabilidade social. 

Objetivos Específicos:

● Assegurar moradia e condições e a autogestão da República Jovem por meio

dos jovens residentes;

● Possibilitar condições para o desenvolvimento e manutenção da autonomia,

independência e protagonismo de vida;

● Preparar e orientar os jovens para o alcance do próprio sustento com foco na

vida adulta;

● Promover os vínculos comunitários, e familiares quando houver a possibilidade

de reparação de relação familial;

Infraestrutura Física Existente:
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    A República Jovem feminina, será instalada em imóvel alugado, em bairro

em área urbana com característica de residência , sem distanciar-se do ponto de vista

socioeconômico da comunidade de origem das jovens e contará com sala de

convívio, cozinha , dormitórios e espaços externos.  

Caracterização do bairro e mobilidade : 

Imovel próximo a Sede da Instituição, no bairro Cumbica que possui o maior

Parque Industrial do Município e forte área comercial, proximidade Aeroporto

Internacional de Guarulhos - São Paulo e possui em entorno as Rodovias Presidente

Dutra, Hélio Smidt e Ayrton Senna da Silva, além das Avenidas Papa João Paulo e

Monteiro Lobato, dispõe de várias linhas de transporte coletivo o que contribui para a

mobilidade dos residentes e colaboradores. O bairro conta com UBS, UPA, Escolas

Municipais e Estaduais, proximidade com o CEU Cumbica, SENAI Presidente Dutra,

ETEC e FATEC Cecap.

Condições e Formas de Acesso de Usuários:

As jovens serão encaminhadas, pelas unidades de acolhimento - SAICAS do

município de Guarulhos ao atingir a maioridade civil sem moradia e sem vínculos

familiares, em condições do desenvolvimento pleno de autonomia que estejam

frequentando a escola, inseridas em cursos, oficinas e projetos de capacitação para a

inclusão no mercado de trabalho e quando já estiverem inseridas em atividades

laborais, porém que ainda necessitem de um período de preparo para a vida adulta. 

Em relação às demandas de jovens de 18 a 21 anos identificadas postulantes a

vagas na Republica Jovem Feminina de outros serviços, a avaliação deverá ser

realizada por técnicos dos serviços solicitantes, da Proteção Social Especial de Média

Complexidade e da Proteção Social Especial de Alta Complexidade em articulação

com as respectivas divisões e equipe técnica executora do Serviço, levando em

consideração aspectos de perfil, grau de autonomia, e condições de autocuidado,

todavia a decisão final da inclusão será prerrogativa da equipe técnica da Republica

Jovem.

Capacidade de Atendimento:
6 vagas femininas.
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Público Alvo: 

Jovens na faixa etária de 18 a 21 anos, prioritariamente oriundas do Serviço de

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes que não tiveram a oportunidade

de inserção em família substituta,  com  vínculos familiares rompidos e/ou fragilizados.

Território: Abrangência Municipal.

Estratégias Metodológicas: 

A República Jovem Feminina, será organizada para atender a demanda do

município , com atenção especial às jovens oriundas do Serviço de Acolhimento

Institucional para Crianças e Adolescentes. O Serviço deverá prover meios para; O 

desenvolvimento e fortalecimento dos vínculos e do convívio saudável com família

(natural ou extensa) e pessoas de referência ; Orientação sociofamiliar;

acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados – referência e

contrarreferência; elaboração de relatórios e prontuários; Diagnóstico socioeconômico;

Informação, comunicação e defesa de direitos; Valorização do direito de ser ouvida;

Articulação da rede de serviços socioassistenciais; Articulação com os serviços de

outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos; Articulação interinstitucional

com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; Monitoramento e avaliação

do serviço; Elaboração de relatórios, subsidiando e acompanhando o processo junto ao

Poder Judiciário; Participação nas reuniões de gestão de fluxos, procedimentos e

monitoramento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS);

Atualizações permanentes dos dados das jovens; Preparação gradativa para o

desligamento; Acompanhamento da jovem, no mínimo por 6 (seis) meses, após

desligamento do serviço de acolhimento em República; Garantia do sigilo das

informações. Além de; Viabilização do acesso a: a. Programas, projetos e serviços nos

quais possam desenvolver atividades culturais, artísticas e esportivas que propiciem a

vivência de experiências positivas e favorecedoras de sua autoestima; b. Programas de

aceleração da aprendizagem, para os casos de grande distorção série – idade; c.

Cursos profissionalizantes e programas de inserção gradativa no mercado de trabalho

(como estágios, programas de jovem aprendiz, etc.), sempre respeitando seus

interesses e habilidades. 
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Adolescentes acolhidas nos SAICAS que, atingirão a maioridade civil sem

perspectivas de reintegração familiar, terão prioridade na gestão de vagas e deverão

ser apresentadas e integradas a República Jovem feminina de forma gradual e a

equipe técnica do SAICA de origem, deverá prever as ações para a transição entre os

serviços no Plano Individual do adolescente -PIA. 

O acolhimento / integração de uma nova residente ocorrerá sempre em dias de

semana e em horários em que a equipe técnica responsável estiver na unidade,

garantindo-lhe o acolhimento com dignidade, escuta qualificada, integridade e história

de vida preservadas. A equipe responsável pelo serviço deverá propor as residentes a

elaboração conjunta do regimento interno e das regras de convivência, que deverão ser

submetidos à avaliação a cada dois meses em assembleia geral ou sempre que

necessário e solicitado pela maioria das residentes. 

As residentes na República Jovem, contarão com a supervisão técnica, para a

gestão coletiva da residência (regras de convívio, atividades domésticas),

gerenciamento de despesas que, serão cotizadas entre as residentes, com subsídio

quando necessário e receberão orientação para projetos futuros, encaminhamentos às

demais políticas públicas, em especial programas de profissionalização e inserção no

mercado  de trabalho.

O tempo de permanência será limitado, avaliado e reavaliado a cada três meses

tendo como base o Projeto Individual, formulado em conjunto com a residente, equipe

técnica do serviço e atores da rede socioassistencial. O desligamento poderá ocorrer

em qualquer tempo, sempre que forem constatadas as condições de auto sustento,

cuidado e segurança, neste caso a desligada será monitorada pela equipe por um

período de até seis meses. A jovem também poderá se desligar sempre que o serviço

não estiver atendendo às suas expectativas, bem como a equipe e as demais

residentes, poderão solicitar o seu desligamento por não cumprimento das regras de

convivência, não participação na co-gestão do serviço  e por conduta inadequada.

Em tempo o Plano de Trabalho ora apresentado considera o arcabouço de

documentos norteadores:
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● Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009. Aprova a Tipificação Nacional de

Serviços Socioassistenciais.

● Lei nº. 12.852 de 05 de agosto de 2013. Institui o Estatuto da Juventude e dispõe

sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de

juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE.

● Orientações técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças e

Adolescentes (CONANDA).

Grade de Atividades Desenvolvidas

Ação: Implantação do Serviço Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Gestão da Instituição Estabelecer condições
adequadas de moradia
e proteção para
realização de
atendimento visando a
eficácia da execução do
plano.

Estratégia: Buscar e alugar imóveis de acordo com
as especificações; contratar e capacitar
equipe de execução; organizar as
repúblicas para início do atendimento ao
jovem. 

Dias e
Horários:

Ao longo do mês de Abril. 

Objetivo
Relacionado

Assegurar moradia e condições  de autogestão da República Jovem
por meio dos jovens residentes;

Ação: Avaliação de perfil Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica Avaliação e
compreensão do perfil
do possível usuário do
Serviço de República
Jovem que esteja nos
requisitos propostos por
esse plano;

Estratégia: Realizar junto ao jovem/adolescente a
escuta qualificada para avaliação de
perfil, e em conjunto com técnico do
serviço elaborar Plano de Transição. 

Dias e
Horários:

Conforme a demanda
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Objetivo
Relacionado

Preparar e orientar os jovens  para o alcance do próprio sustento
com foco na vida adulta;

Ação: Plano de Transição Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica da Republica Jovem e
serviços solicitantes.

Garantir a compreensão
e adesão por parte da
Jovem  das
peculiaridades
relacionadas ao Serviço
de República Jovem
com base na
participação das partes
envolvidas no plano.

Estratégia: Promover condições e subsídios para o
processo gradativo de desligamento /
inserção por meio de intervenções entre
equipe técnica dos serviços solicitantes /
rede intersetorial / Republica Jovem.

Promover visitas das adolescentes
oriundas dos SAICAS a República  Jovem
e realizar ações de escuta com técnicos ,
e troca de vivências com as  jovens
residentes na república. 

Dias e
Horários:

Conforme demanda

Objetivo
Relacionado

Preparar e orientar as jovens  para o alcance do próprio sustento
com foco na vida adulta;

Ação: Acolhida Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica Jovens integradas ao
serviço e interagindo
com os demais
residentes, ambiente
favorável à
consolidação da
autonomia plena e da
independência .

Estratégia: Realizar o acolhimento  e a integração de
cada nova residente , garantindo-lhe
segurança  e respeito a sua
individualidade ..

Dias e
Horários:

Sempre que houver demanda.
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Objetivo
Relacionado Assegurar moradia e condições de autogestão da República Jovem

por meio das jovens residentes;

Ação: Plano Individual de Atendimento (PIA) Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica Contribuir com o
desenvolvimento e
evolução da jovem com
base em planejamento
constituído em conjunto
com a equipe técnica do
serviço. Sendo previsto
adequações de acordo
com etapas alcançadas
prevista no PIA, para
realização de objetivo
principal do serviço

Estratégia: Estabelecer estratégias baseadas em
atendimento psicossocial com vista em
demandas a serem contempladas para
promoção de capacidades individuais e
desenvolvimento de autonomia. Tendo
como norteador o Estatuto da Juventude
e utilização de instrumentos específicos
para acompanhamento que facilitem a
execução do plano baseado em
atribuições já possuídas pelo adolescente
/ jovem. O PIA deve ser revisto a cada
três meses para reavaliação se
necessário.

Dias e
Horários:

Após realização de acolhida.

Objetivo
Relacionado

Possibilitar condições  para o desenvolvimento e manutenção da
autonomia, independência e protagonismo de vida;

Ação: Atividades de Vida Diária Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Orientador social Jovens exercendo ações
que contemplem o
desenvolvimento
individual, a melhoria e
evolução do
protagonismo pessoal.
Envolvendo pilares
efetivos como cuidados
com a residência, vida

Estratégia: Orientar e direcionar o residente para as
atividades de vida diárias que estão
previstas em PIA como forma de ação
para desenvolvimento de autonomia e
protagonismo individual.
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social e comunitária,
autocuidado e
planejamento
socioeconômico 

Dias e
Horários:

Diariamente

Objetivo
Relacionado

Possibilitar condições  para o desenvolvimento e manutenção da
autonomia, independência e protagonismo de vida;

Ação: Assembléia Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Técnicos dos serviços Proporcionar a
integração das  jovens
em coletivo para
promover o
protagonismo entre os
mesmos, intencionando
o protagonismo e a
cogestão  em prol de
melhores condições de
convivência. 

Estratégia Realizar assembleias para
discussão,avaliação e reavaliação das
regras de convivência. 

Dias e
Horários

Bimestral 

Objetivo
Relacionado

Possibilitar condições  para o desenvolvimento e manutenção da
autonomia, independência e protagonismo de vida;

Ação: Acompanhamento Psicossocial Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica
Jovens com os direitos
básicos garantidos e
acesso a políticas
públicas que
contemplem a melhoria
das condições de vida e
suporte para
desacolhimento efetivo.

Estratégia: Atendimento individual qualificado a
jovem, com equipe técnica do serviço e
de outros equipamentos com vistas a
identificação da demanda e avaliação
psicossocial continuada . 

Dias e
Horários:

Sempre que houver demanda de acordo
com PIA; 

Objetivo
Relacionado

Proporcionar o acesso à rede de políticas públicas;

Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Cumbica - Guarulhos | SP 111



nucleobatuira.org.br

Ação: Atividades sociais e  Comunitárias Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Orientadores  e Assistente Social Maior interação com as
demais pessoas,
evitando assim o
isolamento ou
segregação, fazendo
uso da interação
enquanto ferramenta
para construção da
independência e
autonomia da jovem a
partir do
autogerenciamento e a
tomada de decisões.

Estratégia: Organizar e incentivar o acesso a
programações culturais, de lazer e
ocupacionais, relacionando-as a
interesses, vivências, desejos e
possibilidades das jovens.

Dias e
Horários:

Sempre que houver a possibilidade 

Objetivo
Relacionado Promover os vínculos comunitários, e familiares quando houver a

possibilidade de reparação de relação familial;

Ação Reuniões de Rede intersetorial Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica Efetivação da referência
e contrarreferência, e
execução do Plano de
Trabalho alinhado com
a rede intersetorial.

Estratégia: Garantir a participação técnica em
reuniões intersetoriais de políticas
públicas e sistema de garantia de
direitos.

Dias e
Horários:

Conforme programação e quando
necessário por articulação.

Objetivo
Relacionado Proporcionar o acesso à rede de políticas públicas;

Ação Profissionalização e inserção no
mercado de trabalho 

Resultados Esperados
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Profissional
Responsável:

Equipe Técnica Jovens empoderadas e
inseridos no mercado
de trabalho .  

Estratégia: Incentivar, inscrever e indicar a jovem a
cursos, oficinas e vagas de empregos . 

Dias e
Horários:

Sempre que houver demanda

Objetivo
Relacionado

Preparar e orientar as jovens  para o alcance do próprio sustento
com foco na vida adulta;

Ação Visita Domiciliar Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica Jovem com convívio 
restabelecido e
integrado junto ao grupo
familiar.Estratégia: Identificar e realizar visitas com cunho de

compreensão do contexto sócio familiar
da jovem, visando possibilidades de
reaproximação / reintegração familiar.

Dias e
Horários:

Sempre que houver demanda

Objetivo
Relacionado

Promover os vínculos comunitários, e familiares quando houver a
possibilidade de reparação de relação familial;

Cronograma de Atividades:

Atividades Desenvolvidas: Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1. Implantação do Serviço 

2. Avaliação de perfil

3.Plano de Transição 

4. Acolhida 

5. Plano Individual de Atendimento

6. Atividades de vida diária 
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7. Assembléia  

8.Acompanhamento Psicossocial

9. Atividades Sociais e Comunitárias 

10. Reuniões de Rede Intersetorial 

11. Profissionalização e inserção no
mercado de trabalho 

12. Visita Domiciliar

Monitoramento e Avaliação:

O processo de avaliação dar-se-á por meio com Divisão Técnica de

Acompanhamento a Gestão da Execução Indireta- DTAGEI / Seção Técnica de

Supervisão de Proteção Social Especial de Execução Indireta da SDAS. Terá como

objetivo medir a eficiência e eficácia das ações realizadas no serviço e articulação com

os demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais, com

vistas nos resultados/ impactos esperados de acordo com a Tipificação Nacional dos

Serviços Socioassistenciais de redução das violações dos direitos socioassistenciais,

seus agravamentos ou reincidência. 

Os indicadores previamente estabelecidos buscam criar condições para um processo

contínuo e permanente de desenvolvimento aliado a avanços sociais consistentes. Em

busca resultados efetivos o Plano de Trabalho organizou o plano de avaliação a partir

de três (03) eixos de verificação, sendo eles: 

● EIXO DE QUALIDADE DE VIDA: Melhoria das relações familiares e sociais;

● EIXO CENSITÁRIO: A sistematização de um conjunto de variáveis com vistas ao

monitoramento da situação do espaço atendido pelo Plano de Trabalho com

vistas a ruptura do nivelamento social pré existente.

● EIXO DE ACESSO A SERVIÇOS: Reúne o índice de encaminhamentos a

programas de promoção do acesso a serviços públicos de bem-estar social e

fortalecimento da cidadania.
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Eixo Indicadores Instrumental de Verificação

Qualidade de
Vida

nº de jovens executando o autocuidado e
auto sustento de maneira autônoma Prontuários ;

Relatórios 
de acompanhamento;

nº de jovens frequentes em unidades
escolares

nº de jovens inseridos e ou frequentando
cursos e oficinas profissionalizantes

nº de jovens inseridos no mercado de
trabalho

Eixo Indicadores Instrumental de Verificação

Censitário

nº de jovens ;

Ficha de acolhimento;

Relatório de
acompanhamento ; 

nº de jovens por faixa etária;

nº de jovens por escolaridade;

nº de jovens por cor/raça;

nº de jovens por origem (localidade de
nascimento)

nº de jovens por tipo de deficiência;

nº de jovens com a documentação completa
e organizada

Renda média per capita;

nº de jovens que recebem o Bolsa Família

nº de jovens com CADÚNICO atualizado

nº de jovens referenciadas na rede de
saúde;

nº de casos relacionados a abandono afetivo

Eixo Indicadores Instrumental de Verificação
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Acesso de
Serviços

nº de  jovens  encaminhadas para rede
socioassistencial de atendimento (CRAS,
CREAS, etc)

Plano Individual de
Atendimento; 

Relatório Circunstanciado;
nº de jovens encaminhadas para rede básica
de saúde (UBS, CAPs, etc)

nº de jovens encaminhadas para atualização
documental;

nº de jovens encaminhadas para unidades de
ensino;

nº de jovens encaminhadas para outras
políticas públicas;

Plano de Aplicação dos Recursos: 

Quantidade de vagas solicitadas: 06 Valor total  R$ 180.000,00

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor Total R$

Implantação

colchões 06 R$ 2.400,00

beliches 03 R$ 1.200,00

TV  39 polegadas 01 R$ 1.600,00

máquina de lavar roupas 01 R$ 2.100,00

geladeira 01 R$ 2.150,00

freezer 01 R$ 1.900,00

jogo de sofás 01 R$ 1.300,00

fogão 01 R$ 800,00

guardas roupas 06 R$ 2.400,00

conjunto mesa com 6
cadeiras 

01 R$ 1.150,00
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Kit Utensílios para
cozinha 

01 R$ 1.000,00

SUBTOTAL (Custo de Implantação para início de Projeto) R$ 18.000,00

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor Total R$

Recursos
Humanos

Coordenador 01 R$ 2.300,00

Assistente Social 01 R$ 1.300,00

Psicóloga 01 R$ 1.400,00

Orientador Social 01 R$ 1.850,00

Vale transporte - Cesta Básica R$ 1.000,00

Encargos Sociais R$ 2.055,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos) R$ 9.905,00

Despesa Item de Despesa Valor Total R$

Demais
Despesas

Aluguel de Imovel R$1.170,00

Alimentação R$ 2.250,00

Material de higiene e limpeza , água ,
energia elétrica , telefone , gás  internet e
TV a cabo 

R$ 2.250,00

Cama, mesa, banho e vestuário R$ 900,00

Despesas Médicas R$ 800,00

despesas  com aplicativos/ combustível /
IPVA/ Seguro de veículo 

R$ 750,00

Anvisa / autorizações R$ 775,00

Cursos / treinamentos  para residentes R$ 600,00

SUBTOTAL (Demais Despesas) R$ 10.095,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$ 20.0000
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9. Plano de Trabalho: Travessia

Identificação do Projeto (Objeto): Serviço de Acolhimento em República para Jovens
Egressos dos Serviços de Acolhimento Modalidade Masculina

Unidade Executora:
Projeto Travessia
Endereço: Av. Capitão Aviador Walter Ribeiro, 455 - Fundos | Bairro: Cumbica | Cep:

07181-000

Telefone: — | E-Mail: —

CNPJ: 43.844.273/0001-25 abertura do CNPJ: 15/04/1973

Imóvel onde funciona o serviço:
(  ) Próprio      (  ) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (X) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira
(X) Sábado (X) Domingo

Responsáveis:
Coordenação Técnica e Execução:

● Nome: Tatiane Pereira dos Santos

● CPF: 307.847.378-35 | RG: 34.628.832-0

● Número do Registro Profissional: CRESS 46120

Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br
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Detalhamento do Serviço:

Serviço de acolhimento que oferece apoio e moradia subsidiada a grupos de

jovens em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social; com vínculos familiares

rompidos ou extremamente fragilizados, em processo de desligamento de instituições

de acolhimento, que não tenham possibilidade de retorno à família de origem ou de

colocação em família substituta e que não possuam meios para autossustentação.

Com a estrutura de uma residência privada, deve receber supervisão técnica e

localizar-se em áreas residenciais da cidade, seguindo o padrão socioeconômico da

comunidade onde estiverem inseridas, sem distanciar-se excessivamente, do ponto de

vista socioeconômico, da comunidade de origem dos usuários.

 Objetivo do Plano:

Apoio e moradia subsidiada a grupo de jovens em situação de vulnerabilidade em

risco pessoal e social; com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e

que não possuam meios para autossustento.

A proposta visa suprir a ausência do Serviço do Município e a sua implantação,

contribuirá no apoio e direcionamento ao adolescente oriundo do Serviço de

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, bem como de jovens em

situação de risco e vulnerabilidade social.

Objetivos Específicos

● Assegurar moradia e condições e a autogestão da República Jovem por meio

dos jovens residentes;

● Possibilitar condições para o desenvolvimento e manutenção da autonomia,

independência e protagonismo de vida;

● Preparar e orientar os jovens para o alcance do próprio sustento com foco na

vida adulta;

● Promover os vínculos comunitários, e familiares quando houver a possibilidade

de reparação de relação familial;

● Proporcionar o acesso à rede de políticas públicas;
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Infraestrutura Física Existente:

A República Jovem masculina,  será instalada em imóvel alugado, em bairro

em área urbana com característica de residência, sem distanciar-se do ponto de vista

socioeconômico da comunidade de origem dos jovens e contará com sala de

convívio, cozinha , dormitórios e espaços externos.  

Caracterização do bairro e mobilidade: 

Imovel próximo a Sede da Instituição, no bairro Cumbica que possui o maior

Parque Industrial do Município e forte área comercial, proximidade Aeroporto

Internacional de Guarulhos - São Paulo e possui em entorno as Rodovias Presidente

Dutra, Hélio Smidt e Ayrton Senna da Silva, além das Avenidas Papa João Paulo e

Monteiro Lobato, dispõe de várias linhas de transporte coletivo o que contribui para a

mobilidade dos residentes e colaboradores. O bairro conta com UBS, UPA, Escolas

Municipais e Estaduais, proximidade com o CEU Cumbica, SENAI Presidente Dutra,

ETEC e FATEC Cecap.

Condições e Formas de Acesso de Usuários:

     Os jovens serão encaminhados, pelas unidades de acolhimento - SAICAS do

município de Guarulhos ao atingir a maioridade civil sem moradia e sem vínculos

familiares, em condições do desenvolvimento pleno de autonomia que estejam

frequentando a escola, inseridos em cursos, oficinas e projetos de capacitação para a

inclusão no mercado de trabalho e quando já estiverem inseridos em atividades

laborais, porém que ainda necessitem de um período de preparo para a vida adulta. 

Em relação às demandas de jovens de 18 a 21 anos identificados postulantes a

vagas na Republica Jovem Masculina de outros serviços, a avaliação deverá ser

realizada por técnicos dos serviços solicitantes, da Proteção Social Especial de Média

Complexidade e da Proteção Social Especial de Alta Complexidade em articulação

com as respectivas divisões e equipe técnica executora do Serviço, levando em

consideração aspectos de perfil, grau de autonomia e condições de autocuidado,

todavia a decisão final da inclusão será prerrogativa da equipe técnica da Republica

Jovem.
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Capacidade de Atendimento:

06 vagas

Público Alvo: 

Jovens encaminhados, pelas unidades de acolhimento - SAICAS do município

de Guarulhos que ao atingir a maioridade civil se encontrem sem moradia e vínculos

familiares extremamente fragilizados, em condições do desenvolvimento pleno de

autonomia que estejam frequentando a escola, inseridos em cursos, oficinas e projetos

de capacitação para a inclusão no mercado de trabalho e quando já estiverem

inseridos em atividades laborais, porém que ainda necessitem de um período de

preparo para a vida adulta. 

E jovens de 18 a 21 anos identificados  por outros Serviços da Proteção Social

Especial de Média Complexidade e da Proteção Social Especial de Alta

Complexidade cuja avaliação deverá ser realizada por técnicos dos serviços

solicitantes, em articulação com as respectivas divisões e equipe técnica executora do

Serviço, levando em consideração aspectos de perfil, grau de autonomia, e condições

de autocuidado, todavia a decisão final da inclusão será prerrogativa da equipe técnica

da Republica Jovem. 

Território: Abrangência Municipal.  

Estratégias Metodológicas: 

A República Jovem Masculina , será organizada para atender a demanda do

município,  com atenção especial às oriundas do Serviço de Acolhimento Institucional

para Crianças e Adolescentes. Postulantes a vagas na República Jovem de outros

serviços e em situações excepcionais, a avaliação deverá ser realizada pelos técnicos

da república em conjunto aos serviços solicitante, levando em consideração aspectos

de perfil, grau de autonomia, condições de autocuidado. 

Deverá prover meios para; O desenvolvimento e fortalecimento dos vínculos e

do convívio saudável com família (natural ou extensa) e pessoas de referência ;

Orientação sociofamiliar; acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos

realizados – referência e contrarreferência; elaboração de relatórios e prontuários;
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Diagnóstico socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos;

Valorização do direito de ser ouvido; Articulação da rede de serviços socioassistenciais;

Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de

direitos; Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de

Direitos; Monitoramento e avaliação do serviço; Elaboração de relatórios, subsidiando e

acompanhando o processo junto ao Poder Judiciário; Participação nas reuniões de

gestão de fluxos, procedimentos e monitoramento da Secretaria de Desenvolvimento e

Assistência Social (SDAS); Atualizações permanentes dos dados das

adolescentes/jovens; Preparação gradativa para o desligamento; Acompanhamento do

jovem, no mínimo por 6 (seis) meses, após desligamento do serviço de acolhimento em

República; Garantia do sigilo das informações. Além de; Viabilização do acesso a: a.

Programas, projetos e serviços nos quais possam desenvolver atividades culturais,

artísticas e esportivas que propiciem a vivência de experiências positivas e

favorecedoras de sua autoestima; b. Programas de aceleração da aprendizagem, para

os casos de grande distorção série – idade; c. Cursos profissionalizantes e programas

de inserção gradativa no mercado de trabalho (como estágios, programas de

adolescente aprendiz, etc.), sempre respeitando seus interesses e habilidades. 

Adolescentes acolhidos nos SAICAS que, atingiram a maioridade civil sem

perspectivas de reintegração familiar, terão prioridade na gestão de vagas e deverão

ser apresentadas e integradas ao serviço de forma gradual, a equipe técnica do SAICA

de origem prever as ações para a transição entre os serviços no Plano Individual do

adolescente (PIA). 

O acolhimento / integração de um novo residente ocorrerá sempre em dias de

semana e em horários em que a coordenação técnica responsável estiver na unidade,

garantindo-lhe o acolhimento com dignidade, escuta qualificada , integridade e história

de vida preservadas. A equipe responsável pelo serviço deverá propor aos residentes a

elaboração conjunta do regimento interno e das regras de convivência , que deverão ser

submetidos à avaliação a cada dois meses nas assembleias gerais da equipe e

residentes  ou sempre que necessário ou solicitado pela maioria das residentes. 

O grupo residente na república jovem, contará com a supervisão técnica, para a

gestão coletiva da residência (regras de convívio, atividades domésticas),
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gerenciamento de despesas que, serão cotizadas entre os residentes, com subsídio

quando necessário e receberão orientação para projetos futuros, encaminhamentos as

demais políticas públicas em especial programas de profissionalização e inserção no

mercado  de trabalho.

O tempo de permanência será limitado, avaliado e reavaliado a cada três meses

tendo como base o Plano Individual, formulado em conjunto com o jovem, técnico do

serviço e atores da rede socioassistencial. O desligamento poderá ocorrer em qualquer

tempo, sempre que for constatada a condições de auto sustento, cuidado e segurança,

neste caso o desligamento será monitorado pela equipe da república por um período de

até seis meses. O jovem também poderá se desligar sempre que o serviço não estiver

atendendo às suas expectativas, bem como a equipe e os demais residentes  poderão 

solicitar o seu desligamento por não cumprimento das regras de convivência, não

participação na co-gestão do serviço  e por conduta inadequada.

Em tempo o Plano de Trabalho ora apresentado considera o arcabouço de

documentos norteadores:

● Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009. Aprova a Tipificação Nacional de

Serviços Socioassistenciais.

● Lei nº. 12.852 de 05 de agosto de 2013. Institui o Estatuto da Juventude e dispõe

sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de

juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE.

● Orientações técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças e

Adolescentes (CONANDA).

Grade de Atividades:

Ação: Implantação do Serviço Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Gestão da Instituição Estabelecer condições
adequadas de moradia
e proteção para
realização de
atendimento visando a

Estratégia: Buscar e alugar imóveis de acordo com as
especificações; contratar e capacitar
equipe de execução; organizar as
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eficácia da execução do
plano.

repúblicas para início do atendimento ao
jovem. 

Dias e
Horários:

Ao longo do mês de Abril. 

Objetivo
Relacionado

Assegurar moradia e condições  de autogestão da República Jovem
por meio dos jovens residentes;

Ação: Avaliação de perfil Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica Avaliação e compreensão
do perfil do possível
usuário do Serviço de
República Jovem que
esteja nos requisitos
propostos por esse plano;

Estratégia: Realizar junto ao jovem/adolescente a
escuta qualificada para avaliação de perfil,
e em conjunto com técnico do serviço
elaborar Plano de Transição. 

Dias e
Horários:

Conforme a demanda

Objetivo
Relacionado

Preparar e orientar os jovens  para o alcance do próprio sustento com
foco na vida adulta;

Ação: Plano de Transição Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica da Republica Jovem e
serviços solicitantes.

Garantir a compreensão
e adesão por parte do
jovem das
peculiaridades
relacionadas ao Serviço
de República Jovem
com base na
participação das partes
envolvidas no plano.

Estratégia: Promover condições e subsídios para o
processo gradativo de desligamento /
inserção por meio de intervenções entre
equipe técnica dos serviços solicitantes /
rede intersetorial / Republica Jovem.

Promover visitas dos adolescentes
oriundos dos SAICAS a República  Jovem
e realizar ações de escuta com técnicos ,
e troca de vivências com os  jovens
residentes na república. 
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Dias e
Horários:

Conforme demanda

Objetivo
Relacionado

Preparar e orientar os jovens  para o alcance do próprio sustento
com foco na vida adulta;

Ação: Acolhida Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica Jovens integrados ao
serviço e interagindo
com os demais
residentes, ambiente
favorável à consolidação 
da autonomia plena e da
independência .

Estratégia: Realizar o acolhimento  e a integração de
cada novo residente , garantindo-lhe
segurança  e respeito a sua
individualidade ..

Dias e
Horários:

Sempre que houver demanda.

Objetivo
Relacionado Assegurar moradia e condições de autogestão da República Jovem

por meio dos jovens residentes;

Ação: Plano Individual de Atendimento (PIA) Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica Contribuir com o
desenvolvimento e
evolução do jovem com
base em planejamento
constituído em conjunto
com a equipe técnica do
serviço. Sendo previsto
adequações de acordo com
etapas alcançadas prevista
no PIA, para realização de
objetivo principal do serviço

Estratégia: Estabelecer estratégias baseadas em
atendimento psicossocial com vista em
demandas a serem contempladas para
promoção de capacidades individuais e
desenvolvimento de autonomia. Tendo
como norteador o Estatuto da Juventude
e utilização de instrumentos específicos
para acompanhamento que facilitem a
execução do plano baseado em
atribuições já possuídas pelo
adolescente / jovem. O PIA deve ser
revisto a cada três meses para
reavaliação se necessário.
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Dias e
Horários:

Após realização de acolhida.

Objetivo
Relacionado

Possibilitar condições  para o desenvolvimento e manutenção da
autonomia, independência e protagonismo de vida;

Ação: Atividades de Vida Diária Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Orientador social Jovens exercendo
ações que contemplem o
desenvolvimento
individual, a melhoria e
evolução do
protagonismo pessoal.
Envolvendo pilares
efetivos como cuidados
com a residência, vida
social e comunitária,
autocuidado e
planejamento
socioeconômico 

Estratégia: Orientar e direcionar o residente para as
atividades de vida diárias que estão
previstas em PIA como forma de ação
para desenvolvimento de autonomia e
protagonismo individual.

Dias e
Horários:

Diariamente

Objetivo
Relacionado

Possibilitar condições  para o desenvolvimento e manutenção da
autonomia, independência e protagonismo de vida;

Ação: Assembléia Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Técnicos dos serviços Proporcionar a integração
dos jovens em coletivo
para promover o
protagonismo entre os
mesmos, intencionando o
protagonismo e a
cogestão  em prol de
melhores condições de
convivência. 

Estratégia Realizar assembleias para
discussão,avaliação e reavaliação das
regras de convivência. 

Dias e
Horários

Bimestral 

Objetivo
Relacionado

Possibilitar condições  para o desenvolvimento e manutenção da
autonomia, independência e protagonismo de vida;

Ação: Acompanhamento Psicossocial Resultados Esperados
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Profissional
Responsável:

Equipe Técnica
Jovens com os direitos
básicos garantidos e
acesso a políticas
públicas que
contemplem a melhoria
das condições de vida e
suporte para
desacolhimento efetivo.

Estratégia: Atendimento individual qualificado ao
jovem, com equipe técnica do serviço e
de outros equipamentos com vistas a
identificação da demanda e avaliação
psicossocial continuada . 

Dias e
Horários:

Sempre que houver demanda de acordo
com PIA; 

Objetivo
Relacionado

Proporcionar o acesso à rede de políticas públicas;

Ação: Atividades sociais e  Comunitárias Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Orientadores  e Assistente Social Maior interação com as
demais pessoas,
evitando assim o
isolamento ou
segregação, fazendo uso
da interação enquanto
ferramenta para
construção da
independência e
autonomia do jovem a
partir do
autogerenciamento e a
tomada de decisões.

Estratégia: Organizar e incentivar o acesso a
programações culturais, de lazer e
ocupacionais, relacionando-as a
interesses, vivências, desejos e
possibilidades dos jovens.

Dias e
Horários:

Sempre que houver a possibilidade 

Objetivo
Relacionado Promover os vínculos comunitários, e familiares quando houver a

possibilidade de reparação de relação familial;

Ação Reuniões de Rede intersetorial Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica Efetivação da referência
e contrarreferência, e
execução do Plano de
Trabalho alinhado com a
rede intersetorial.

Estratégia: Garantir a participação técnica em
reuniões intersetoriais de políticas

Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Cumbica - Guarulhos | SP 127



nucleobatuira.org.br

públicas e sistema de garantia de
direitos.

Dias e
Horários:

Conforme programação e quando
necessário por articulação.

Objetivo
Relacionado Proporcionar o acesso à rede de políticas públicas;

Ação Profissionalização e inserção no mercado
de trabalho 

Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica Jovens empoderados e
inseridos no mercado de
trabalho.  

Estratégia: Incentivar, inscrever e indicar o jovem a
cursos, oficinas e vagas de empregos. 

Dias e
Horários:

Sempre que houver demanda

Objetivo
Relacionado

Preparar e orientar os jovens para o alcance do próprio sustento
com foco na vida adulta;

Ação Visita Domiciliar Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica Jovem com convívio
restabelecido e integrado
junto ao grupo familiar.

Estratégia: Identificar e realizar visitas com cunho de
compreensão do contexto sócio familiar
do jovem, visando possibilidades de
reaproximação / reintegração familiar.

Dias e
Horários:

Sempre que houver demanda

Objetivo
Relacionado

Promover os vínculos comunitários, e familiares quando houver a
possibilidade de reparação de relação familial;
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Cronograma de Atividades Desenvolvidas:

Atividades Desenvolvidas: Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1. Implantação do Serviço 

2. Avaliação de perfil

3.Plano de Transição 

4. Acolhida 

5. Plano Individual de Atendimento

6. Atividades de vida diária 

7. Assembléia  

8.Acompanhamento Psicossocial

9. Atividades Sociais e Comunitárias 

10. Reuniões de Rede Intersetorial 

11. Profissionalização e inserção no
mercado de trabalho 

12. Visita Domiciliar

Monitoramento e Avaliação:
O processo de avaliação dar-se-á por meio com Divisão Técnica de

Acompanhamento a Gestão da Execução Indireta- DTAGEI / Seção Técnica de

Supervisão de Proteção Social Especial de Execução Indireta da SDAS. Terá como

objetivo medir a eficiência e eficácia das ações realizadas no serviço e articulação com

os demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais, com

vistas nos resultados/ impactos esperados de acordo com a Tipificação Nacional dos

Serviços Socioassistenciais de redução das violações dos direitos socioassistenciais,

seus agravamentos ou reincidência. 

Os indicadores previamente estabelecidos buscam criar condições para um

processo contínuo e permanente de desenvolvimento aliado a avanços sociais
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consistentes. Em busca resultados efetivos o Plano de Trabalho organizou o plano de

avaliação a partir de três (03) eixos de verificação, sendo eles: 

● EIXO DE QUALIDADE DE VIDA: Melhoria das relações familiares e sociais;

● EIXO CENSITÁRIO: A sistematização de um conjunto de variáveis com vistas ao

monitoramento da situação do espaço atendido pelo Plano de Trabalho com

vistas a ruptura do nivelamento social pré existente.

● EIXO DE ACESSO A SERVIÇOS: Reúne o índice de encaminhamentos a

programas de promoção do acesso a serviços públicos de bem-estar social e

fortalecimento da cidadania.

Eixo Indicadores Instrumental de Verificação

Qualidade de Vida

nº de jovens executando o autocuidado
e auto sustento de maneira autônoma

Prontuários ;

Relatórios 
de acompanhamento;nº de jovens frequentes em unidades

escolares

nº de jovens inseridos e ou
frequentando cursos e oficinas
profissionalizantes

nº de jovens inseridos no mercado de
trabalho

Eixo Indicadores Instrumental de Verificação

Censitário

nº de jovens ;
Ficha de acolhimento;

Relatório de
acompanhamento ; 

nº de jovens por faixa etária;

nº de jovens por escolaridade;

nº de jovens por cor/raça;

nº de jovens por origem (localidade de
nascimento)

nº de jovens por tipo de deficiência;
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nº de jovens com a documentação
completa e organizada

Renda média per capita;

nº de jovens que recebem o Bolsa
Família

nº de jovens com CADÚNICO
atualizado

nº de jovens referenciados na rede de
saúde;

nº de casos relacionados a abandono
afetivo

Eixo Indicadores Instrumental de Verificação

Acesso de
Serviços

nº de jovens encaminhados para rede
socioassistencial de atendimento
(CRAS, CREAS, etc)

Plano Individual de
Atendimento; 

Relatório Circunstanciado;
nº de jovens encaminhados para rede
básica de saúde (UBS, CAPs, etc)

nº de jovens encaminhados para
atualização documental;

nº de jovens encaminhados para
unidades de ensino;

nº de jovens encaminhados para outras
políticas públicas;

Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Cumbica - Guarulhos | SP 131



nucleobatuira.org.br

Plano de Aplicação dos Recursos:

Quantidade de vagas solicitadas: 06 Valor total  R$ 180.000,00

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor Total R$

Implantação

colchões 06 R$ 2.400,00

beliches 03 R$ 1.200,00

TV  39 polegadas 01 R$ 1.600,00

máquina de lavar roupas 01 R$ 2.100,00

geladeira 01 R$ 2.150,00

freezer 01 R$ 1.900,00

jogo de sofás 01 R$ 1.300,00

fogão 01 R$ 800,00

guardas roupas 06 R$ 2.400,00

conjunto mesa com 6
cadeiras 

01 R$ 1.150,00

Kit Utensílios para cozinha 01 R$ 1.000,00

SUBTOTAL (Custo de Implantação para início de Projeto) R$ 18.000,00

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor Total R$

Recursos
Humanos

Coordenador 01 R$ 2.300,00

Assistente Social 01 R$ 1.300,00

Psicóloga 01 R$ 1.400,00

Orientador Social 01 R$ 1.850,00

Vale transporte - Cesta Básica R$ 1.000,00

Encargos Sociais R$ 2.055,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos) R$ 9.905,00
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Despesa Item de Despesa Valor Total R$

Demais
Despesas

Aluguel de Imovel R$1.170,00

Alimentação R$ 2.250,00

Material de higiene e limpeza , água ,
energia elétrica , telefone , gás  internet e
TV a cabo 

R$ 2.250,00

Cama, mesa, banho e vestuário R$ 900,00

Despesas Médicas R$ 800,00

despesas  com aplicativos/ combustível /
IPVA/ Seguro de veículo 

R$ 750,00

Anvisa / autorizações R$ 775,00

Cursos / treinamentos  para residentes R$ 600,00

SUBTOTAL (Demais Despesas) R$ 10.095,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$ 20.0000
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10. Plano de Trabalho: Superação

Identificação do Projeto (Objeto): Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e
Adultos com Deficiência - Residência Inclusiva

Unidade Executora:
Projeto Superação
Endereço: Rua Flor da Serra. nº 252 | Bairro: Vila Carmela | Cep: 07178-360

Telefone: +55 (11) 4378-0246 | E-Mail: inclusiva2019batuira@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0013-69 | abertura do CNPJ: 10/10/2019

Imóvel onde funciona o serviço:
(  ) Próprio      (X) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira
(X) Sábado (X) Domingo

Responsáveis:
Coordenação Técnica e Execução:

● Nome: Maria Efigênia Diogo Sabino

● CPF: 061.450.068-03 | RG: 15.148.391-7

● Número do Registro Profissional: CRESS:  47736

Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br
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Detalhamento do Serviço:

A Residência Inclusiva se propõe enquanto uma unidade de acolhimento

institucional voltada para jovens e adultos com deficiência maiores de dezoito anos e

tem por finalidade proporcionar as condições necessárias para a construção progressiva

da autonomia e do protagonismo dos residentes atendidos. A execução do serviço pelo

plano de trabalho prima  pelo desenvolvimento de atividades da vida diária e no

estímulo da participação social e comunitária. Para a ruptura do isolamento social das

pessoas com deficiência a Residência Inclusiva apresenta-se com estrutura física

adequada e conta com equipe de referência com atribuição de prestar atendimento

personalizado e qualificado, ofertando os cuidados e atenção às necessidades

individuais e coletivas dos residentes. 

Objetivo do Plano:

Ofertar Serviço de Acolhimento Institucional , na modalidade Residência Inclusiva

, para adultos com deficiência, em situação de semi-dependência/ dependência e

romper com o isolamento proporcionando progressiva de autonomia de vida para a

participação social.

Objetivos Específicos:

● Ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com

deficiência, em situação de dependência que não disponham de condições de

auto cuidado e ou sustento e de retaguarda familiar; 

● Proporcionar as condições necessárias para a construção progressiva da

autonomia e do protagonismo dos residentes, no desenvolvimento das atividades

da vida diária;

● Promover o exercício da participação social e comunitária, incentivando sua

reintegração a atividades coletivas; 

Infraestrutura Física Existente:

A residência inclusiva tem seu funcionamento em imóvel cedido pela Prefeitura

Municipal de Guarulhos e adequada e capacidade para o atendimento de até 10

residentes. Conta com sala de convivência, um espaço para o desenvolvimento de

Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Cumbica - Guarulhos | SP 135



nucleobatuira.org.br

atividades multidisciplinares, mobiliado com sofás, mesas, cadeiras e TV e refeitório

conjugado, cozinha equipada com eletrodomésticos e mobiliários, despensa para

acondicionamento de alimentos, sala de equipe técnica e de atendimento, sala de

medicação, sala dos cuidadores, dispensa de material de limpeza e higiene. 

As acomodações são distribuídas em seis dormitórios, com até dois leitos e

armários individuais para guarda dos pertences, dois banheiros adaptados para uso dos

usuários com chuveiros e dois banheiros comuns para funcionários. O local possui

ainda ampla área externa com pomar, locais para tomar sol, realizar atividades de

jardinagem, cultivo de hortaliças, atividades físicas e recreativas.

Condições e Formas de Acesso de Usuários:

Demandas encaminhadas pela rede de serviços socioassistenciais

(CRAS,CREAS) e demais políticas públicas, órgãos do sistema de garantia de direitos. 

A disponibilidade de vagas segue o procedimento do Edital de Credenciamento nº

002/2019, Artigo 5º que prevê a solicitação da vaga junto à Divisão de Proteção Social

de Alta Complexidade e por sua vez libera o acesso via Central de Vagas na Secretaria

de Desenvolvimento e Assistência Social do Município de Guarulhos.

Capacidade de Atendimento da Unidade: 10 usuários

Público Alvo: 

O público-alvo atendido pela Residência Inclusiva é formado por jovens e adultos

com deficiência, maiores de 18 anos, preferencialmente beneficiários do Benefício de

Prestação Continuada (BPC), e cujas famílias não possuem condições de

autossustentabilidade. Um público heterogêneo, com diferentes tipos de deficiência,

independente de questões de gênero, raça  e etnia, orientação sexual e religião . 

Território: Abrangência Municipal:

● A unidade de atendimento da Residência Inclusiva fica no bairro Vila Carmela e

tem como serviços primários de referência socioassistencial, CRAS Bonsucesso,

CREAS Marcos Freire, UBS Vila Carmela (Regional de Saúde III) e Rede Pública

municipal e estadual de Educação. 

Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Cumbica - Guarulhos | SP 136



nucleobatuira.org.br

Estratégias Metodológicas:

Considerando o arcabouço legal que constitui a legislação básica, resoluções e

normas técnicas a saber :Resolução nº 109/2009 - Tipificação Nacional do Serviços

Socioassistenciais, Lei nº 13.146/2015 - Institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa

com Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

A Residência Inclusiva tem como principal porta de entrada o Centro de

Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), que pode ser acionado por

toda a rede socioassistencial e demais políticas públicas. A Divisão Técnica de

Proteção Social Especial de Média Complexidade, reportará a solicitação de vaga para

a Divisão Técnica de Proteção Social de Alta Complexidade e Central de Vagas do

Município de Guarulhos, que por sua vez irá articular o ingresso do usuário na

Residência Inclusiva. 

A inclusão no serviço deverá ocorrer preferencialmente no início da semana,

desta forma espera-se que seja possível para equipe técnica e demais colaboradores

que possam acompanhar a adaptação do novo residente no serviço, bem como atender

as demandas específicas e emergenciais do residente.Com a efetivação da vaga e

acolhida do usuário, a equipe técnica realiza a escuta inicial para diagnóstico do caso

e identificação das demandas, que irão subsidiar a elaboração do Plano Individual de

Atendimento, que por sua vez, norteará as intervenções junto ao residente, tendo em

vista à superação de situações que culminaram no acolhimento. As ações da equipe

técnica abrange visitas domiciliares, escuta qualificada, referência e contra referência

junto aos diferentes serviços da rede socioassistencial e acompanhamento psicossocial

de evolução do residente. 

Após o período de adaptação e integração o residente deve ser inserido nas

atividades diárias da Residência, onde respeitando os limites individuais de cada um,

deve ser criado um cronograma de participação, nas atividades coletivas de vida

cotidiana (Atividades de Vivência Diária), individuais e em grupos, colaborando na

promoção de sua autonomia e a oferta de oficinas grupais (Grupos de Convivência) que

visem a melhora da coordenação motora e do desempenho cognitivo. A convivência

familiar será incentivada por meio de contatos telefônicos, visitas de familiares e ou

pessoas de referência e a convivência  comunitária com a inclusão dos residentes em
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atividades desenvolvidas por equipamentos públicos de saúde, educação, lazer,

cultura e socioassistenciais do território. Devem ainda ser proporcionados aos

residentes passeios e saídas dirigidas a diferentes espaços de convívio e integração

social.No que tange ao trabalho direto com famílias, a equipe prevê atendimento técnico

alinhado à visita para tratar de temas em evidência conforme demanda identificada,

nestes encontros serão aplicadas dinâmicas e encaminhamentos para o fortalecimento

de vínculos afetivos. Sendo identificado possibilidade de desacolhimento/reintegração

familiar, as equipes do CREAS e do próprio Serviço de Acolhimento decidirão em

conjunto, baseada na realidade de cada caso, de modo que usuário com deficiência não

seja mais exposto a situações de risco que outrora levaram ao acolhimento institucional,

garantindo-lhe sua integridade física, emocional e financeira. Posteriormente ao

desacolhimento, a equipe da Residência Inclusiva deverá acompanhar a família e o

usuário por seis meses por meio de visitas e troca de informações com a Rede

Socioassistencial do município. Quanto às ações voltadas à capacitação continuada da

equipe diretamente envolvida na execução do Plano de Trabalho, são desempenhadas

ações integradas entre a equipe técnica (Assistente Social, Psicóloga) e coordenação

com as diferentes políticas públicas setoriais e de defesa de direitos, Ministério Público

e CREAS.

Grade de Atividades Desenvolvidas:

Ação: Acolhida Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Técnicos e cuidadores de plantão Usuário inicialmente
acolhido, integrado às
atividades diárias e com
as suas necessidades
iniciais sanadas;

Estratégia: Ação de integração inicial dos usuários,
com vistas no favorecimento da plena e
harmoniosa convivência junto aos
demais residentes no espaço. Seguindo
as seguintes premissas:

● Oferecer atendimento de suas
necessidades básicas e
imediatas, higiene pessoal,
vestuário e alimentação.
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● Apresentar os espaços de
convivência, acomodação e de
guarda de pertences pessoais.

Dias e
Horários:

Sempre que houver demanda.

Objetivo
Relacionado

Ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e
adultos com deficiência, em situação de dependência que não
disponham de condições de auto cuidado e ou sustento e de
retaguarda familiar; 

Ação: Atendimento Técnico Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Assistente Social e Psicólogo. Identificação de
demandas para
elaboração e evolução
do Plano Individual de
Atendimento,
possibilitando as
condições de acesso a
rede de serviços e a
benefícios assistenciais
e demais políticas
públicas;

Estratégia: Disponibilizar atendimento individual
qualificado ao usuário, com os
profissionais de serviço social e
psicologia. Com vistas a identificação da
demanda e avaliação psicossocial
continuada o atendimento deve buscar
subsídios para elaboração, evolução e
revisão do Plano Individual de
Atendimento (PIA). 

Dias e
Horários:

Semanal quando houver demanda.

Objetivo
Relacionado

Ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e
adultos com deficiência, em situação de dependência que não
disponham de condições de auto cuidado e ou sustento e de
retaguarda familiar; 

Ação: Atividades de Vivências Diárias Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Cuidadores Usuários participativos
na rotina da casa,
autônomos e
independentes.
Contribuindo
diretamente para a

Estratégia: Estimular o usuário para realização de
atividades de higiene pessoal,
autocuidado, limpeza e organização dos
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construção progressiva
da autonomia, interação
e superação de
barreiras. 

pertences pessoais, e do espaço de
convivência, sempre com o
acompanhamento, orientação e
supervisão do cuidador de plantão.

Dias e
Horários:

Diário

Objetivo
Relacionado

Proporcionar as condições necessárias para a construção
progressiva da autonomia e do protagonismo dos residentes, no
desenvolvimento das atividades da vida diária;

Ação: Oficinas de Convivência Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe Técnica e Cuidadores Usuários protagonistas
na sua história de vida,
com a capacidade de
interagir, compartilhar,
ampliar conhecimentos 
e de exercer a sua 
cidadania.

Estratégia: Planejar e realizar atividades que
desenvolvam o sentimento de
pertencimento e de identidade. Além de
incentivar a socialização e a convivência
comunitária e a promoção de
potencialidades, a partir das atividades,
previamente planejadas, realizadas
prioritariamente em grupo e com vistas
desenvolvimento das habilidades
cognitivas, sensoriais, motoras,
criatividade, com atividades
recreacionais, esportivas e de lazer.

Dias e
Horários:

Diário, Semanal e Mensal 

Objetivo
Relacionado

Proporcionar as condições necessárias para a construção
progressiva da autonomia e do protagonismo dos residentes, no
desenvolvimento das atividades da vida diária;

Ação: Convivência Comunitária Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Assistente Social e Psicóloga Maior interação com as
demais pessoas,
evitando assim o
isolamento ou
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segregação, fazendo
uso da interação
enquanto ferramenta
para construção da
independência e
autonomia do residente
a partir do
autogerenciamento e a
tomada de decisões.

Estratégia: Organizar e promover o acesso de
maneira sistêmica a programações
culturais, de lazer e ocupacionais,
relacionando-as a interesses, vivências,
desejos e possibilidades do público.

Dias e
Horários:

Bimestral

Objetivo
Relacionado

Promover o exercício da participação social e comunitária,
incentivando sua reintegração a atividades coletivas; 

Ação: Convivência Familiar Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Assistente Social e Psicóloga Compreensão do
contexto sócio familiar e
socioeconômico, das
relações interpessoais, 
usuários com
possibilidade de
reinserção no convívio
familiar com vistas no
fortalecimento dos
vínculos e possíveis
desacolhimentos.

Estratégia: Identificar, localizar, familiares e pessoas
de referência, realizar visitas
domiciliares, promover visitas ao usuário
no serviço, viabilizar o contato através
de telefone, chamada vídeo.

Dias e
Horários:

De acordo com demanda e Cronograma
da equipe.

Objetivo
Relacionado

Ofertar Serviço de Acolhimento Institucional , na modalidade
Residência Inclusiva , para adultos com deficiência, em situação
de semi-dependência/ dependência e romper com o isolamento
proporcionando progressiva de autonomia de vida para a
participação social.

Ação Reuniões de Rede intersetorial Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Psicóloga e Assistente Social Efetivação da referência
e contrarreferência, e
execução do Plano de
Trabalho alinhado com
a rede intersetorial.

Estratégia: Garantir a participação da equipe técnica
de execução em reuniões intersetoriais
de políticas públicas e sistema de
garantia de direitos. Participação em
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fóruns, seminários, conferências e
articulação para reuniões específicas de
discussão de casos.

Dias e
Horários:

Conforme programação e quando
necessário por articulação.

Objetivo
Relacionado

Ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos
com deficiência, em situação de dependência que não disponham
de condições de auto cuidado e ou sustento e de retaguarda
familiar; 

Ação Reunião de Equipe Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Coordenação Equipe de trabalho
apropriada para
execução do serviço,
atribuições bem
definidas,
responsabilidades e
comprometimento com
a qualidade do serviço
ofertado ao usuário.

Estratégia: Convocar reuniões com equipe de
trabalho para avaliação e reavaliação de
execução do plano de trabalho,
podendo ser pautados em situações
pontuais ou temas diversos.

Dias e
Horários:

Mensal

Objetivo
Relacionado

Ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos
com deficiência, em situação de dependência que não disponham
de condições de auto cuidado e ou sustento e de retaguarda
familiar; 

Ação Capacitação/ Formação Continuada Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Coordenação e Equipe Técnica Equipe de trabalho
engajada para melhor
execução do plano de
trabalho, e
especificidades do
público alvo.

Estratégia: Realizar reuniões com objetivo de
aprimorar o conhecimento da equipe de
trabalho acerca dos aspectos de
execução do serviço, que envolvem
legislação, práticas profissionais,
qualidade em atendimento e discussão
de temas específicos.
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Dias e
Horários:

Trimestral

Objetivo
Relacionado

Ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos
com deficiência, em situação de dependência que não disponham
de condições de auto cuidado e ou sustento e de retaguarda
familiar; 

Cronograma de Atividades Desenvolvidas:

Atividades
Desenvolvidas:

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Acolhida 

Atendimento
Técnico

Atividades de
Vivências diárias 

Oficinas de
Convivência 

Convivência
Comunitária

Convivência
Familiar 

Reuniões de Rede
Intersetorial 

Reuniões de
equipe 

Capacitação
continuada 

Monitoramento e Avaliação:

Entendemos a avaliação como um processo contínuo e cumulativo,

contextualizado durante todo o processo de atendimento, realizando práticas avaliativas

diagnósticas, investigativas, participativas, levando em consideração o usuário como um

todo, sua bagagem cultural e as diferenças individuais. Para garantir um bom

desempenho e avaliação do plano de trabalho executado seguindo os impactos sociais

previstos na Norma de Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, agentes

Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Cumbica - Guarulhos | SP 143



nucleobatuira.org.br

sociais e técnicos deverão desenvolver suas funções, orientando e criando novas ações

priorizando os objetivos propostos pelo plano de trabalho.

O processo de avaliação dar-se-á por meio com Divisão Técnica de

Acompanhamento a Gestão da Execução Indireta- DTAGEI /, Seção Técnica de

Supervisão de Proteção Social Especial de Execução Indireta da SDAS. Terá como

objetivo medir a eficiência e eficácia das ações realizadas no serviço e articulação com

os demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais, com

vistas nos impactos esperados de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços

Socioassistenciais de redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus

agravamentos ou reincidência. 

Compreendemos que a Assistência Social se caracteriza como um campo de

efetivação de direitos, voltada para o enfrentamento da pobreza e para a construção e o

provimento de mínimos sociais de inclusão e para a universalização de direitos,

buscando romper com tradições clientelistas que historicamente permeiam áreas que

sempre foram vistas como prática secundária, em geral adstrita. Os indicadores

previamente estabelecidos buscam criar condições para um processo contínuo e

permanente de desenvolvimento aliado a avanços sociais consistentes. Em busca

resultados efetivos o Plano de Trabalho organizou o plano de avaliação a partir de três

(03) eixos de verificação, sendo eles:  

● EIXO DE QUALIDADE DE VIDA: Melhoria das relações familiares e sociais;

● EIXO CENSITÁRIO: A sistematização de um conjunto de variáveis com vistas ao

monitoramento da situação do espaço atendido pelo Plano de Trabalho com

vistas a ruptura do nivelamento social pré existente.

● EIXO DE ACESSO A SERVIÇOS: Reúne o índice de encaminhamentos a

programas de promoção do acesso a serviços públicos de bem-estar social e

fortalecimento da cidadania;
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Eixo Indicadores Instrumental de Verificação

Qualidade de
Vida

nº de usuários com vínculo familiar

Ficha individual de
acolhimento;

Prontuários;

Relatório circunstanciado de
acompanhamento;

nº de usuários que mantêm contato
frequente com a família

nº de usuários que recebem visitas
frequentemente (familiar ou pessoas
de referência)

nº de usuários inscritos em
atividades recreativas ou esportivas
no entorno

nº de usuários executando o
auto-cuidado de maneira autônoma

nº de usuários com
acompanhamento de saúde em dia

nº de usuários ativos no
desenvolvimento das oficinas de
convivência;

nº de usuários matriculados e
frequentes em unidades escolares

nº de usuários aptos ao ingresso no
mercado de trabalho (vaga PCD)

Eixo Indicadores Instrumental de Verificação

Censitário nº de usuários por sexo; Ficha Individual de
Acolhimento;

Relatório Circunstanciado; 
nº de usuários por faixa etária;

nº de usuários por escolaridade;

nº de usuários por cor/raça;

nº de usuários por origem (localidade
de nascimento)

nº de usuários por tipo de deficiência;

nº de usuários com a documentação
completa e organizada
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renda média per capita;

nº de usuários com benefícios de
prestação continuada (BPC)

nº de participantes que recebem o
Bolsa Família

nº de usuários com CADÚNICO
atualizado

nº de usuários referenciados na rede
de saúde;

nº de casos relacionados a situações
de violência intrafamiliar

nº de casos relacionados a abandono
afetivo

Eixo Indicadores Instrumental de Verificação

Acesso de
Serviços

nº de usuários encaminhados para
rede socioassistencial de atendimento
(CRAS, CREAS, etc)

Plano Individual de
Atendimento; 

Relatório Circunstanciado;
nº de usuários encaminhados para
rede básica de saúde (UBS, CAPs,
etc)

nº de usuários encaminhados para
atualização documental;

nº de usuários encaminhados para
unidades de ensino;

nº de usuários encaminhados para
outras políticas públicas;
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Plano de Aplicação dos Recursos: 

Quantidade de vagas solicitadas: 10 Valor total: R$ 399.240,00

Despesa Item Quantidade Valor R$

Recurso Humanos

Coordenação 01 R$ 2.200,00

Assistente Social 01 R$ 2.200,00

01-Psicólogo 01 R$ 2.810,00

01- Auxiliar Administrativo 01 R$ 2.280,00

06 - Cuidador 06 R$10.200,00

01-Auxiliar de Limpeza 01 R$ 1.570,00

01-Cozinheira 01 R$1.750,00

Vale transporte e cesta básica R$3.960,00

Encargos Sociais R$4.964,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos) R$31.934,00

Despesa Item Valor R$

Demais Despesas 

Alimentação R$ 267,00

material de higiene; limpeza, proteção,
medicamentos

R$ 268,00

Água, energia elétrica, internet, fone, tv a
cabo, gás, combustível

R$ 267,00

Manutenção predial , aquisição de
equipamentos , AVCB, LTA,  corporativo

R$ 267,00

Transporte aplicativo, material escritório,
pedagógico

R$267,00

SUBTOTAL (Demais Despesas) R$1.336,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$33.270,00
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11. Plano de Trabalho: Dando um Tempo

Identificação do Projeto (Objeto): Serviço de Acolhimento Institucional Para Pessoas
Adultas em Situação de Rua – Casa de Passagem Feminina

Unidade Executora:
Projeto Dando um Tempo
Endereço: Rua Serra Azul, nº 469-A | Bairro: Vila Carmela | CEP: 07178-530

Telefone: +55 (11) 4378-1473 | E-Mail: acolhimentofemininobatuira@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0012-88 | abertura do CNPJ: 15/05/2019

Imóvel onde funciona o serviço:
(  ) Próprio      (X) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira
(X) Sábado (X) Domingo

Responsáveis:
Coordenação Técnica e Execução:

● Nome: Rita de Cassia Carraro

● CPF: 145.372.038-38 | RG: 27.635.597-0

● Número do Registro Profissional: CRESS: 44932

Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br
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Detalhamento do Serviço:
Acolhimento provisório com estrutura para acolher a população feminina com ou

sem filhos menores de 18 anos, a fim de garantir proteção integral, assegurando

privacidade, respeito aos costumes, tradições e à diversidade (arranjos familiares,

raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual). 

Destina-se àqueles que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou

sobrevivência decorrente de abandono, migração, ausência de residência, pessoas em

trânsito e sem condições de autossustento (crianças e adolescentes somente

acompanhados pela mãe ou responsável). O serviço deve estar distribuído no espaço

urbano, respeitando o direito de permanência e usufruto da cidade com segurança,

igualdade de condições de acesso aos serviços públicos.

Objetivo Geral:

Ofertar acolhimento imediato e emergencial, de mulheres em trânsito, sem

intenção de permanência por longos períodos ou encaminhamento para outras

unidades de acolhimento feminina disponíveis na Rede Socioassistencial, sempre com

vistas à superação da situação de atendimento inicialmente detectada.

Objetivos Específicos:
● Acolher e garantir proteção integral, possibilitando condições de acesso a rede

de serviços e a benefícios socioassistenciais e demais políticas públicas;

● Informar, orientar e promover acesso à rede de qualificação e requalificação

profissional com vistas à inclusão produtiva;

● Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidade para a realização

de atividades de vida diária, contribuir para restabelecer vínculos familiares e

sociais;

Infraestrutura Física Existente:
A Casa de Passagem tem seu funcionamento em imóvel cedido pelo poder

público municipal, organizado em alas o espaço conta ainda com uma ala voltada para

a unidade de acolhimento feminino. O espaço conta com amplo espaço externo, onde é

possível realização de atividades de lazer, recreativas, socioeducativas, festividade e

entre outras. 
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A ala destinada à Casa de Passagem Feminina dispõe de 10 dormitórios, com

duas camas e dois guarda-roupas e em caso de mulheres acompanhadas por crianças

pequenas em companhia da genitora berços em cada dormitório. A ala conta ainda com

04 sanitários e 03 boxes para banho equipados e adequados para deficientes e/ou

pessoas com mobilidade reduzida. A ala da casa de passagem conta ainda com sala de

vídeo e TV e espaço de leitura.

A cozinha e o refeitório neste imóvel orientado ao atendimento de alta

complexidade voltado para a população feminina é compartilhado pelas usuárias da

Casa de Passagem e Serviço de Acolhimento. Este espaço é equipado com

eletrodomésticos e utensílios para o armazenamento, preparo e acondicionamento dos

alimentos. No refeitório mesas, cadeiras, cadeirões de alimentação para bebês e

crianças, possibilitam que o momento da alimentação se estabeleça como um espaço

de integração e fortalecimento da convivência coletiva. Outros espaços compartilhados

entre os serviços são as áreas de serviço, sala de coordenação, sala de atendimento,

sala para agentes sociais, dois banheiros para colaboradores.  

Condições e Formas de Acesso de Usuários e Famílias Cobertura de Atendimento
do Serviço:

Demandas encaminhadas pelos CRAS, CREAS, ou rede de serviços

socioassistenciais, demais políticas públicas ou órgãos do sistema de garantia de

direitos às vagas públicas, conforme procedimento do Edital de Credenciamento nº

002/2019, Artigo 5º que prevê a solicitação da vaga junto à Divisão de Proteção Social

de Alta Complexidade e por sua vez libera o acesso via Central de Vagas na Secretaria

de Desenvolvimento e Assistência Social do Município de Guarulhos. As entradas no

serviço posterior ao horário comercial e/ou fins de semanas, devem ser compreendidas

como acolhimentos emergenciais mediante a apresentação de instrumental, relatórios

com informações necessárias para continuidade do trabalho técnico de avaliação e

acompanhamento do caso e terá sua formalização junto a Divisão responsável no

primeiro dia útil seguinte para demais providências.

Capacidade de Atendimento da Unidade: 35 mulheres e 10 crianças.
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Público Alvo: Mulheres na faixa etária de 18 a 59 anos, 11 meses e 29 dias de idade,

com ou sem filhos menores de 18 anos;

Território:

Projeto de abrangência municipal, situado na região do Bonsucesso, a unidade

de atendimento fica no bairro Vila Carmela e tem como serviços primários de referência

socioassistencial, o CRAS Ponte Alta, CREAS Marcos Freire, UBS Vila Carmela

(Regional de Saúde III), CEU Bonsucesso e Rede Pública municipal e estadual de

Educação.

Descrição das Estratégias Metodológicas e Resultados Esperados:

Considerando o arcabouço legal que constitui a legislação básica , resoluções e

normas técnicas a saber :Decreto nº 7.053/2009- institui a Política Nacional para

População em situação de rua , Resolução nº 109/2009 - Tipificação Nacional do

Serviços Socioassistenciais, Decreto nº 7.053/2009, que institui a Política Nacional para

a População em Situação de Rua e o seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e

Monitoramento (CIAMP-RUA),alterado pelo Decreto no 9.894, de 27 de junho de 2019; 
Resolução CNAS no 109/2019, que dispõe sobre os equipamentos e serviços tipificados

a serem fornecidos à população em situação de Rua; Boletim Epidemiológico ano 14

Volume 50, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de junho de

2019, intitulado População em situação de rua e violência -uma análise das no ficações

no Brasil de 2015 a 2017; Guia de Atuação Ministerial: defesa dos direitos das pessoas

em situação de rua, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 2015; art. 11 do

Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, internalizado pelo Brasil

pelo Decreto no 591/1992, pelo qual se consolida o direito à habitação como um dos

meios de superação da situação de miséria, gerando para os Estados parte a obrigação

de promover e proteger esse direito e Resolução nº40/ 2020 CNDH, que Dispõe sobre

as diretrizes para promoção,proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em

situação de rua, de acordo com a Política Nacional para População em Situação de

Rua.
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A Casa de Passagem (Projeto Dando um Tempo) tem o seu funcionamento

ininterrupto vinte quatro horas, todos os dias da semana e conta com equipe

multidisciplinar desenvolvendo a metodologia adequada para prestação de um

atendimento personalizado, humanizado e qualificado. O espaço destinado à Casa de

Passagem tem uma capacidade de acolhimento de até 45 pessoas sendo, 35 mulheres

e 10 crianças/adolescentes e contará com um quadro de 12 profissionais envolvidos

diretamente na execução do serviço. Estes profissionais devem adotar constantemente

uma postura acolhedora e humanizada desde o momento do acolhimento.

Tem como característica central a transitoriedade e provisoriedade, podendo

receber usuárias apenas para pernoite em situações pontuais e acolhimentos por um

prazo de até seis meses, casos que superem tal expectativa inicial de atendimento

serão transferidas para uma unidade de acolhimento feminina. Essa estratégia visa

proporcionar em todas as suas ações o cuidado e a atenção às necessidades

individuais e coletivas do público atendido, com vistas à melhora gradual da qualidade

de vida, desenvolvimento da autonomia, resgate e garantia de direitos

socioassistenciais. 

 A disponibilização de recursos para a promoção da higiene pessoal, troca de

vestuário e alimentação, apresentação do leito que será utilizado, bem como o lugar

para guarda de pertences pessoais, deve ser entendida como ações de acolhida inicial

e devem primar pela segurança e privacidade da usuária atendida. Tão logo é feita a

acomodação dessa usuária deve ser realizada a apresentação das dependências de

uso coletivo, leitura e disponibilização do regimento interno e por fim a integração com

as demais usuárias encerrando a etapa de acolhida.

Posterior a ação de acolhida, a equipe técnica inicia sua atuação realizando a

escuta qualificada para diagnóstico inicial e avaliação psicossocial a fim de identificar e

organizar as demandas para a construção conjunta de um projeto de vida com vistas à

superação das vulnerabilidades que levaram à utilização do serviço. Em tempo é

importante destacar que cada caso será obrigatoriamente reavaliado a cada três meses,

podendo ter o seu período de acolhimento prorrogado por até mais três meses,

identificando o prazo limite de seis meses. Em casos que superem esse período de seis

meses, automaticamente a usuária será transferida para a unidade de Acolhimento

Feminina.
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O trabalho devem constantemente ser norteados por ações que visam a

autonomia e o protagonismo das usuárias, estimulando a colaboração em processos

como o de organização da casa, com a limpeza dos ambientes coletivos e individuais,

assim como a apropriação das suas demandas, com os cuidados com a saúde,

regularização e emissão de documentos civis e outros, busca por cursos de qualificação

e recolocação no mercado de trabalho. Quando acompanhadas por filhos, são as

usuárias que buscam a inserção em creche ou escola, e que são responsáveis pelas

demais demandas dos mesmos, sempre sobre a orientação e monitoramento da equipe

de trabalho quanto ao exercício da maternagem.

O projeto de vida estruturado a partir do Plano de Atendimento Individual, poderá

contar além de estratégias e ações para o seu breve desacolhimento, este pode constar

em seu corpo a previsão de transferência para outras modalidades de acolhimento por

decisão técnica e conforme disponibilidade de vagas, e quando necessário contará com

o apoio da Divisão de Proteção Especial de Alta Complexidade da Secretaria de

Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS), para articulação com a Rede

Intersetorial para a efetividade dos encaminhamentos e resolutividade da situação

apresentada, conforme metas pactuadas na elaboração deste instrumental.

Grade de Atividades Desenvolvidas:

Ação Acolhida Resultados esperados

Profissional
Responsável

Equipe Técnica Usuária inicialmente
acolhida, integrado e com
as suas necessidades
iniciais sanadas e com as
questões imediatas
direcionadas,
possibilitando ainda desta
maneira as condições
primárias para o acesso a
rede de serviços e a
benefícios
socioassistenciais e
demais políticas públicas;

Estratégia Ação de integração inicial das usuárias,
com vistas no favorecimento da plena e
harmoniosa convivência junto às demais
residentes no espaço. Seguindo as
seguintes premissas:

● Oferecer atendimento de suas
necessidades básicas e
imediatas, higiene pessoal,
vestuário e alimentação.

● Apresentar os espaços de
convivência, acomodação e de
guarda de pertences pessoais.
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Dias e
Horários

Segunda a Sexta-feira

Ação Atendimento Técnico Resultados esperados

Profissional
Responsável

Assistente Social e Psicólogo. Identificação de
demandas, para
elaboração e evolução
de relatórios
circunstanciados e do
Plano individual de
Atendimento, com vistas
nas pactuação de
estratégias que
promovam condições de
acesso a rede de
serviços e a benefícios
assistenciais e demais
políticas públicas. 

Estratégia Disponibilizar atendimento individual
qualificado à usuária, com os
profissionais de serviço social e
psicologia da unidade de acolhimento.
Com vistas à avaliação psicossocial
que possibilite a continuidade do
atendimento, esta ação deve buscar
elementos para elaboração e evolução
de relatórios circunstanciados mensais,
a fim de conceder e subsídios para
elaboração e revisão do Plano
Individual de Atendimento (PIA) 

Dias e
Horários

Semanal em acordo com cronograma
previamente estabelecido;

Ação Plano Individual de Atendimento (PIA) Resultados esperados

Profissional
Responsável

Assistente Social e Psicólogo Usuárias inseridas na
rede de atendimento
intersetorial e com seus
direitos garantidos,
empoderamento, resgate
da autoestima e melhora
na qualidade de vida,
bem como o
desenvolvimento do seu
protagonismo e
capacidade para a
realização de atividades
de vida diária
restabelecendo
gradualmente os vínculos

Estratégia Caracterizado como documento
norteador o Plano Individual de
Atendimento (PIA) deve ser concebido,
conforme as demandas identificadas
em atendimento técnico para que
sejam estabelecidas estratégias de
intervenção, encaminhamentos,
pactuações e metas para superação
das necessidades inicialmente
identificadas junto ao usuário.
Trimestralmente é feita uma
reavaliação do PIA.
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familiares, sociais e
comunitários.

Dias e
Horários

Elaboração em até 30 dias após o
ingresso no acolhimento com previsão
de reavaliação trimestral, de acordo
com cronograma previamente
estabelecido pela equipe técnica.

Ação Atividades de Vivências Diárias Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Agentes Sociais Usuárias participativas
na rotina da casa,
autônomas e
independentes.
Contribuindo diretamente
para a construção
progressiva da
autonomia, interação e
superação de barreiras. 

Estratégia Estimular a usuária para realização de
atividades de vida diária, de higiene
pessoal, autocuidado, limpeza e
organização dos pertences pessoais, e
do espaço de convivência As
atividades de vida diária coletivas serão
distribuídas entre as conviventes e
realizadas com orientação e supervisão
do agente social.  

Dias e
Horários

Diário

Ação Grupo de convivência Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Psicólogo e Assistente Social
Usuárias protagonistas
na sua história de vida,
com a capacidade de
interagir, compartilhar,
ampliar conhecimentos e
de exercer a sua 
cidadania.  

Estratégia Planejamento e realização de 
atividades que desenvolvam o
sentimento de pertencimento e de
identidade. Além de incentivar a
socialização e a convivência
comunitária e a promoção de
potencialidades, a partir das atividades,
previamente planejadas, realizadas
prioritariamente em grupo.

Dias e
Horários

Semanal e Mensal (propostas
sazonais)
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Ação Atividades de Desenvolvimento
Profissional

Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Coordenação e Equipe Técnica Aquisição de
ferramentas por parte
do usuário para o seu
empoderamento e
capacidade autônoma
de auto sustento.
  

Estratégia Articular junto aos demais atores da
Rede Socioassistencial atividades de
formação, orientadas a recolocação no
mercado de trabalho, bem como prover
ferramentas para o desenvolvimento da
capacidade laboral e auto sustento.
Prevendo a possibilidade de
desenvolvimento das ações de maneira
interna ou externa.

Dias e
Horários

De acordo com a demanda identificada.

Ação Participação do Usuário Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Coordenador e Equipe Técnica Incentivar o
empoderamento do
usuário e contribuir
diretamente na
construção de um
indivíduo político e
socialmente
responsável, ciente de
seus direitos e deveres.

Estratégia Realização de Assembléias bimestrais
para definição e revisão de regras
internas para o convívio. Elaboração e
revisão do regimento interno, avaliação
contínua das atividades de vivência e
grupos de convivência.

Dias e
Horários

Bimestral ou por necessidade pontual

Ação Visitas domiciliares Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Assistente Social e Psicóloga Compreensão do
contexto sócio familiar e
socioeconômico, das
relações interpessoais,e
usuárias com
possibilidade de
reinserção no convívio

Estratégia Identificar, localizar e acompanhar
familiares ou pessoas de referência com
vistas, na construção, reconstrução e ou
fortalecimento dos vínculos familiares.
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familiar com vistas no
desacolhimento.

Dias e
Horários

De acordo com demanda e Cronograma
da equipe.

Ação Reuniões de Rede Socioassistencial Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Psicóloga e Assistente Social Efetivação da referência
e contrarreferência, e
execução do Plano de
Trabalho alinhado com
a rede intersetorial.

Estratégia Garantir a participação da equipe
técnica de execução em reuniões
intersetoriais de políticas públicas e
sistema de garantia de direitos.
Participação em fóruns, seminários,
conferências e articulação para reuniões
específicas de discussão de casos.

Dias e
Horários

Conforme programação e quando
necessário por articulação.

Ação Reunião de Equipe Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Coordenação Equipe de trabalho
apropriada para
execução do serviço,
atribuições bem
definidas,
responsabilidades e
comprometimento com
a qualidade do serviço
ofertado às usuárias.

Estratégia Convocar reuniões com equipe de
trabalho para avaliação e reavaliação de
execução do plano de trabalho,
podendo ser pautados em situações
pontuais ou temas diversos.

Dias e
Horários

Mensal

Ação Capacitação/ Formação Continuada Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Coordenação e Equipe Técnica Equipe de trabalho
engajada para melhor
execução do plano de
trabalho, e
especificidades do
público alvo.

Estratégia Realizar reuniões com objetivo de
aprimorar o conhecimento da equipe de
trabalho acerca dos aspectos de
execução do serviço, que envolvem
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legislação, práticas profissionais,
qualidade em atendimento e discussão
de temas específicos.

Dias e
Horários

Trimestral

 

Cronograma de Atividades:

Atividades Desenvolvidas: Jan. Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out. Nov Dez

Acolhida 

Atendimento psicossocial 

Atividades de Vivência diária

Grupos de Convivência 

Atividades de Desenvolvimento
Profissional

Reunião com usuários

Visitas domiciliares 

Reunião de articulação de rede 

Reuniões de equipe

Capacitação continuada 

Monitoramento e Avaliação: 
Entendemos a avaliação como um processo contínuo e cumulativo,

contextualizado durante todo o processo de atendimento, realizando práticas avaliativas

diagnósticas, investigativas, participativas, levando em consideração o usuário como um

todo, sua bagagem cultural e as diferenças individuais. Para garantir um bom

desempenho e avaliação do plano de trabalho executado seguindo os impactos sociais

previstos na Norma de Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, agentes

sociais e técnicos deverão desenvolver suas funções, orientando e criando novas ações

priorizando os objetivos propostos pelo plano de trabalho.
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O processo de avaliação dar-se-á por meio com Divisão Técnica de

Acompanhamento a Gestão da Execução Indireta- DTAGEI / Seção Técnica de

Supervisão de Proteção Social Especial de Execução Indireta da SDAS. Terá como

objetivo medir a eficiência e eficácia das ações realizadas no serviço e articulação com

os demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais, com

vistas nos impactos esperados de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços

Socioassistenciais de redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus

agravamentos ou reincidência. 

Compreendemos que a Assistência Social se caracteriza como um campo de

efetivação de direitos, voltada para o enfrentamento da pobreza e para a construção e o

provimento de mínimos sociais de inclusão e para a universalização de direitos,

buscando romper com tradições clientelistas que historicamente permeiam áreas que

sempre foram vistas como prática secundária, em geral adstrita. Os indicadores

previamente estabelecidos buscam criar condições para um processo contínuo e

permanente de desenvolvimento aliado a avanços sociais consistentes. Em busca

resultados efetivos o Plano de Trabalho organizou o plano de avaliação a partir de três

(03) eixos de verificação, sendo eles:  

● EIXO DE QUALIDADE DE VIDA: Melhoria das relações familiares e sociais;

● EIXO CENSITÁRIO: A sistematização de um conjunto de variáveis com vistas ao

monitoramento da situação do espaço atendido pelo Plano de Trabalho com

vistas a ruptura do nivelamento social pré existente.

● EIXO DE ACESSO A SERVIÇOS: Reúne o índice de encaminhamentos a

programas de promoção do acesso a serviços públicos de bem-estar social e

fortalecimento da cidadania;
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Eixo Indicadores Instrumental de Verificação

Qualidade de Vida número de usuárias com capacidade de
execução autônoma do autocuidado,
das atividades diárias pessoais

Plano individual de
Atendimento , relatórios
circunstanciados. 

número de usuárias inseridas em
processo de busca ativa pela inserção
ou reinserção ao mercado de trabalho

número de usuárias participantes de
atividades voltadas à Convivência
Social e Comunitário

número de usuários que tiveram seus
vínculos familiares retomados;

Percentual de adesão das usuárias nas
metas pactuadas para o
desenvolvimento do seu projeto de vida

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Censitário número de mulheres vítimas de
violência doméstica, física e psicológica; Ficha de acolhimento ,

prontuário e Plano Individual
de  Atendimento .número de mulheres imigrantes,

principalmente dos países do continente
Africano e da América Latina.

número de usuárias por escolaridade

número de usuárias por faixa etária;

número de usuárias por etnia ou cor;

número de usuárias migrantes;

número de usuárias relacionadas por
nível de dependência química;

número de usuárias relacionadas por
situações de violência intrafamiliar

número de usuárias relacionadas pelo
tipo e grau de deficiência;
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número de usuárias relacionadas por
tempo de acolhimento

número de usuárias relacionadas por
tempo e motivo de situação de rua;

número de usuárias por estado civil;

número de usuárias relacionadas por
opção sexual;

Eixo Indicadores Instrumental de Verificação

Acesso à
Serviços

número de usuários com o CADÚNICO
atualizado

Prontuários, Plano individual
de Atendimento  , relatórios
circunstanciados. 

número de usuários inseridos no bolsa
família

número de usuários inseridos em outros
benefícios;

número de usuários com atendimentos
efetivados e ativos (CAPs, CRAS,
Secretaria do Trabalho, entre outros)

número de usuários com atendimentos
efetivados e ativos no espectro de
Saúde
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Plano de Aplicação dos Recursos: 

Quantidade de vagas solicitadas: 45 vagas
35 mulheres / 10 crianças Valor total: R$ 594.000,00

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor Total R$

Recursos
Humanos

Coordenador 01 R$ 4.400,00

Assistente Social  01 R$ 2.810,00

Psicólogo 01 R$ 2.810,00

Auxiliar Administrativo 01 R$ 1.430,00

Cozinheira 01 R$ 1.882,00

Agentes Sociais 08 R$ 13.520,00

Vale transporte , cesta básica R$ 3.610,00

Encargos Sociais R$ 5.028,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos) R$ 35.490,00

Demais
Despesas

Alimentação R$3.710,00

Reposiçao de guarda roupas R$ 3.000,00

Agua, energia eletrica, telefone. internet, gás,
combustível

R$ 900,00

Transporte corporativo R$ 600,00

Medicamentos, consultas médicas, comunidades
terapêuticas 

R$2.000,00

Material de limpeza e higiene e proteção
individual 

R$ 2.000,00

Manutenção Predial e instalação de
equipamentos e utensílios de cozinha 

R$ 800,00

Cama, mesa, banho e colchões e vestuário R$1.000,00

SUBTOTAL (Demais Despesas) R$ 14.010,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$ 49.500,00
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12. Plano de Trabalho: Inverno Quente

Identificação do Projeto (Objeto): Serviço de Acolhimento Emergencial - Modalidade
Pernoite

Unidade Executora:
Projeto Inverno Quente
Endereço: Rua Praça dos Sindicatos, nº 394 | Bairro: Vila das Palmeiras | Cep:

07112-130

Telefone: +55 (11) 3428-3224 | E-Mail: inverno.batuira@gmai.com

CNPJ: 43.844.273/0001-25 abertura do CNPJ: 15/04/1973

Imóvel onde funciona o serviço:
(  ) Próprio      (X) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira
(X) Sábado (X) Domingo

Responsáveis:
Coordenação Técnica e Execução:

● Nome: Ingrid Lucas de Carvalho

● CPF: 268.469.748-57 | RG: 32.299.525-5

● Número do Registro Profissional: CRESS:

Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br
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Detalhamento do Serviço: 
Durante o período de recrudescimento da pandemia, causada pelo novo

Coronavírus e operação inverno no ano 2021, o acolhimento na modalidade pernoite

teve papel fundamental no atendimento a população de rua que não aderiram ao

acolhimento institucional, visto que garantiu o acesso um espaço para higiene

pessoal, medidas preventivas de controle de contágio pelo vírus , acesso à itens de

EPIs, alimentação e acomodações para repouso, contribuindo para a redução de

pessoas em risco social, sujeitas a exposição ao vírus e as baixas temperaturas, ocorre

que durante a execução e ao longo do período pandêmico houve um aumento

exponencial de cerca de 28% da população em situação de rua do município de

Guarulhos. O Plano de Trabalho apresentado, justifica-se pela atual escassez de vagas

nos serviços de acolhimento institucional masculino e estrutura -se na oferta de

acolhimento emergencial  em espaço para pernoite de até 65 indivíduos, e no trabalho

complementar realizado pelos especializados para população em situação de rua. Em

tempo destacamos que tal modalidade de atendimento, não se estabelece nos moldes

do extinto serviço albergue e sim na característica de se apresentar como uma

alternativa no processo gradativo de saída das ruas.

Objetivo Geral: 
Ofertar espaço para pernoite de indivíduos acima de 18 anos, do sexo masculino,

em situação de rua e desabrigo. 

Objetivos específicos:

● Garantir acolhimento emergencial para indivíduos em situação de rua, não

inseridos nos serviços de acolhimento;

● Realizar a escuta inicial de diagnóstico para identificar demandas e viabilizar a

inclusão nos demais serviços voltados à população de rua e rede

socioassistencial;; 

Espaço físico Recursos e materiais :
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O Serviço de Acolhimento para Adultos – Masculino (pernoite), acontecerá em

espaço cedido pela municipalidade (área pública) com uma área construída de 240 m²,

que após reformas, autorizadas pela municipalidade, tem capacidade de acomodar 65

leitos com espaçamento mínimo de um metro e meio entre estes, espaço orientado e

organizado para guarda de pertences, dois banheiros, área de banho com dois

chuveiros elétricos, refeitório para alimentação, área de convivência, copa e espaço de

atendimento técnico.

Condições e formas de acesso:
O acesso ao espaço se dará a população de rua não contemplada com vagas

fixas em uma das unidades de acolhimento institucional do Município, por demanda

espontânea e  encaminhamento dos serviços abaixo citados:

● Serviço Especializado de Abordagem Social:

○ horário de atendimento: 9:00 as 21:00;

● Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro

POP): 

○ horário de atendimento: 8:00 as 17:00;

● Serviço Especializado para População em Situação de Rua (SE POP):

○ horário de atendimento: 8:00 as 17:00

Capacidade de Atendimento: 65 Vagas Masculinas

Público Alvo: 
Indivíduos com idade acima de 18 anos, do sexo masculino, em situação de rua,

desabrigo, por abandono e/ ou  em trânsito.

Território:  Abrangência municipal;

Descrição das Estratégias Metodológicas e Resultados Esperados:
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O acolhimento terá seu funcionamento restrito ao período noturno à partir das 19

horas e tendo seu encerramento previsto para às 07 horas da manhã do dia seguinte. A

população atendida será recepcionada e orientada por agente social que disponibilizará

meios para a higiene pessoal, oferta de alimentação e em seguida atendimento

técnico,por assistente social até às 23 horas, que priorizará casos ainda não

referenciados nos serviços, SE-POP e CENTRO POP, encaminhados pela equipe de

abordagem social ou demanda espontânea de acordo com as vagas disponíveis. 

Posterior ao atendimento técnico, se faz necessária a comunicação, através de

relatório circunstanciado, encaminhado as Divisões da Proteção Especial de Média e

Alta Complexidade da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do Município

de Guarulhos, propondo a continuidade de processos ali iniciados junto às demais

políticas públicas e órgãos de garantia de direitos. Contemplando de tal maneira um

ciclo virtuoso de atendimento com vistas a ruptura das principais vulnerabilidades e

conseguinte superação da situação de rua da população atendida pelo Plano de

Trabalho.

Cronograma de Atividades Desenvolvidas:.

Ação Acolhida Resultados esperados

Profissional
Responsável

Coordenador e Agente social Redução do número de
indivíduos em situação de
rua.

Estratégia Acolher de forma humanizada cada usuário,
apresentar a equipe, as instalações atender as
necessidades básicas primárias e promover a
integração com os demais usuários , apresentar
regras de convivência e utilização dos espaços.

Dias e
Horários

Durante o período de pernoite.

Ação Escuta qualificada Resultados esperados

Profissional
Responsável

Coordenador Conhecimento prévio da
história de vida do usuário,
encaminhamentos para os
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demais serviços com
vistas no atendimento
efetivo e assertivo.

Estratégia Escuta qualificada do usuário para criar vínculo
de confiança a fim de identificar demandas e
apresentar possibilidades para a superação da
situação de rua.

Dias e
Horários

Diário

Ação Encaminhamentos para rede de serviços
especializados para população de rua

Resultados esperados

Profissional
Responsável

Coordenador Maior número de
usuários referenciados 
nos serviços e em
acompanhamento
sistemático .

Estratégia Realizar a referência e contra referências.

Dias e
Horários

Diário

Ação Reuniões de equipe de execução  Resultados esperados

Profissional
Responsável

Toda a equipe envolvida com o serviço e divisões
responsáveis na Secretaria de Desenvolvimento
e Assistência Social (SDAS). 

A discussão coletiva dos
aspectos positivos e
negativos na execução
diária do serviço, avaliar
e criar novas estratégias
para superação dos
pontos de
estrangulamentos.  

Estratégia Encontros sistemáticos para avaliação e  
elaboração de estratégias.  

Dias e
Horários

Mensal 

Cronograma de Atividades:

Cronograma de atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Acolhida

Escuta qualificada

Encaminhamento para serviços
especializados para o
atendimento da população em
situação de rua

Reunião de equipe de execução 
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Resultados Esperados
Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos e/ ou

reincidência; redução de indivíduos em situação de abandono e protegidos e a

construção da autonomia.

 

Monitoramento e Avaliação:
Entendemos a avaliação como um processo contínuo e cumulativo,

contextualizado durante todo o processo de atendimento, realizando práticas avaliativas

diagnósticas, investigativas, participativas, levando em consideração o usuário como um

todo, sua bagagem cultural e as diferenças individuais. Para garantir um bom

desempenho e avaliação do plano de trabalho executado seguindo os impactos sociais

previstos na Norma de Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, agentes

sociais e técnicos deverão desenvolver suas funções, orientando e criando novas ações

priorizando os objetivos propostos pelo plano de trabalho.

O processo de avaliação dar-se-á por meio com Divisão Técnica de

Acompanhamento a Gestão da Execução Indireta- DTAGEI /, Seção Técnica de

Supervisão de Proteção Social Especial de Execução Indireta da SDAS. Terá como

objetivo medir a eficiência e eficácia das ações realizadas no serviço e articulação com

os demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais, com

vistas nos impactos esperados de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços

Socioassistenciais de redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus

agravamentos ou reincidência. 

Compreendemos que a Assistência Social se caracteriza como um campo de

efetivação de direitos, voltada para o enfrentamento da pobreza e para a construção e o

provimento de mínimos sociais de inclusão e para a universalização de direitos,

buscando romper com tradições clientelistas que historicamente permeiam áreas que

sempre foram vistas como prática secundária, em geral adstrita. Os indicadores

previamente estabelecidos buscam criar condições para um processo contínuo e

permanente de desenvolvimento aliado a avanços sociais consistentes. Em busca

resultados efetivos o Plano de Trabalho organizou o plano de avaliação a partir de três

(03) eixos de verificação, sendo eles:  
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● EIXO DE QUALIDADE DE VIDA: Melhoria das relações familiares e sociais;

● EIXO CENSITÁRIO: A sistematização de um conjunto de variáveis com vistas ao

monitoramento da situação do espaço atendido pelo Plano de Trabalho com

vistas a ruptura do nivelamento social pré existente.

● EIXO DE GARANTIA DE DIREITOS: Reúne o índice de encaminhamentos a

programas de promoção do acesso a serviços públicos de bem-estar social e

fortalecimento da cidadania;

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Qualidade de Vida Número de usuários com vínculo
familiar ativo

Ficha de acolhimento,
relatório de escuta  e
prontuário do usuário . 

Número de usuários em  que realizam
atividades laborativas informal . 

Número de pessoas em processo de
saída das ruas

Relatório de Evolução

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Censitário Número de usuários atendidos por
raça ou etnia

Prontuários,  Relatório de
Atendimento

Número de usuários atendidos por
faixa etária

Número de usuários por escolaridade

Número de usuários que fazem uso de
substâncias psicoativas (incluir tipo)

Número de usuários atendidos por tipo
de deficiência (física ou mental)

Número de usuários que utilizam a rua
como forma de sobrevivência

Número de usuários atendidos por
território

Número de pessoas atendidas no
período que permanecem em situação
de rua ou reincidentes
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Número de pessoas atendidas no
período por egresso do sistema
prisional

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Garantia de
Direitos

Número de encaminhamentos para
outros serviços Prontuários  e relatórios de

evolução 
Número de usuários em situação de
rua referenciada nos serviços
socioassistenciais. 

Número de pessoas referenciadas e
em acompanhamento no Centro POP
e SEA POP .

Número de usuários atendidos no
período que não possuem
documentação ou benefício. 
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Plano de Aplicação dos Recursos: 

Quantidade de Vagas Solicitadas: 65 usuários Valor total: R$ 780.000,00

Despesa Item Unidade Valor Total R$

Recursos
Humanos

Coordenação /
Assistente Social

01 R$ 3.300,00

Agente Social 06 R$ 12.000,00

Auxiliar Operacional 02 R$ 3.300,00

Vale transporte, Cesta básica R$ 3.350,00

Encargos sociais ( ad. noturno) R$ 6.500,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos)                        R$ 28.150,00

Despesa Item Valor Total R$

Demais
Despesas

Reposição de Mobiliário sem condição de
uso

R$ 3.000,00

Alimentação R$ 10.400,00

Água; energia elétrica; gás; R$ 11.200,00

Material de higiene; EPIs; máscaras, aventais
e toucas descartáveis

R$ 4.000,00

Vestuário, calçados, medicamentos R$2.200,00

Cama, mesa, banho e colchões R$ 2.750,00

Combustíveis, manutenção veículos,
seguros, ipva

R$ 1.500,00

Dedetização, limpeza caixa d´água R$ 1.800,00

SUBTOTAL (Demais Despesas) R$ 36.850,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$ 65.000,00
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13. Plano de Trabalho: Retomando

Identificação do Projeto (Objeto): Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas
Adultas em Situação de Rua - Masculino

Unidade Executora:
1. Projeto Retomando

1.1. Unidade I
Endereço: Rua Gerânio, n 355 | Bairro: Parque Residencial Bambi | Cep: 07159-650

Telefone: +55 (11)  2279-9982 | E-Mail: projetoretomando@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0005-59 | abertura do CNPJ: 23/03/2009

Imóvel onde funciona o serviço:
(X) Próprio      (  ) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira          (X)
Sábado (X) Domingo

Responsável Unidade I:
Coordenação Técnica e Execução:

● Nome: Andressa Rodrigues Maciel

● CPF: 429.150.688-01 | RG: 43.868.288-9

● Número do Registro Profissional: CRESS:  60912

1.2. Unidade II
Endereço: Rua Francisco de Paula Santana nº 44 | Bairro: Vila das Palmeiras | Cep:

07112-020

Telefone: +55 (11) 3428-3224 | E-Mail: projetoretomando.2@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0005-59 | abertura do CNPJ: 23/03/2009
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Imóvel onde funciona o serviço:
(  ) Próprio      (X) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira (X)

Sábado (X) Domingo

Responsável Unidade II:
Coordenação Técnica e Execução:

● Nome: Kleber Sobral de Souza

● CPF: 268.469.748-57 | RG: 32.299.525-5

● Número do Registro Profissional: CRESS:  54791

Responsável das Unidade I e II:
Prestação de Contas:

● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br

Detalhamento do Serviço: 
O serviço é direcionado ao acolhimento Institucional para adultos do sexo

masculino, em imóveis com características de residência, em bairros urbanos no

município. A sua execução ocorre em consonância com a Tipificação Nacional dos

Serviços Socioassistenciais e demais documentos orientadores do Sistema Único de

Assistência Social (SUAS) e tem a interface permanente com a rede de serviços das

demais políticas públicas, através da central de vagas da SDAS. 

O acesso do usuário é realizado através de encaminhamentos efetivados por

CREAS, rede de serviços socioassistenciais e demais políticas públicas ou órgãos do
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sistema de garantia de direitos. As unidades contam com equipe técnica de referência,

agentes sociais e demais colaboradores. As atividades são desenvolvidas de forma a

garantir a segurança de acolhida:

● Em condições de dignidade;

● Ter a sua identidade, integridade e história de vida preservadas;

● Ter acesso a espaços com padrões de qualidade quanto a: higiene,

acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto;

● Ter acesso a espaços e ambientes reservados a manutenção da privacidade e

guarda de pertences pessoais;

Objetivo Geral:
Acolher homens na faixa etária de 18 a 59 anos 11 meses e 29 dias, em situação

de rua e por abandono, em regime de proteção integral em ambiente social adequado

favorecendo autonomia, resgates de vínculos familiares e comunitários.

Objetivos específicos: 
● Promover o acesso a rede de serviços socioassistenciais e demais políticas

públicas com vistas ao desenvolvimento de condições para o exercício da sua

cidadania de forma plena;

● Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;

● Estimular a participação em espaços de garantia e defesa de direitos;

● Resgatar, construir e/ou reconstruir os vínculos familiares e rede de

relacionamentos sociais, fortalecendo suportes e apoios para prevenção de

episódios de reincidências.

Espaço físico Recursos e materiais:
O Serviço de Acolhimento para Adultos – Masculino, é executado em duas regiões

no município de Guarulhos sendo um imóvel próprio no Parque Residencial Bambi e

outro na região central do município em imóvel cedido pelo poder público. 
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Descrição do Espaço:

Retomando I – Unidade Bambi 
● Piso inferior: 05 suítes com oito camas e mobiliário desejado para o número de

residentes, sala de coordenação com banheiro, sala técnica, dois sanitários para

funcionários, cozinha para oficinas de culinária, sala de descanso para os

funcionários, sala de medicamentos, roupeiro, espaço de convivência, espaço

externo para atividade. 

● Piso Superior: 10 dormitórios com seis camas e mobiliários desejado para os

residentes , 06 sanitários com 02 chuveiros, 01 sala de TV com mobiliário

desejado, sala lúdica, 02 refeitórios com mesas e cadeiras, cozinha equipada com

todo o equipamento necessário, despensa para alimentos, despensa para higiene

pessoal e despensa para produtos de limpeza, lavanderia e área externa para

convivência com horta, pomar e jardim. 

● obs: O prédio conta com sistema interno e externo de monitoramento por

câmeras, telefone, TV a cabo, internet e entrada com acessibilidade.

Retomando II - Unidade Centro : Imóvel térreo que, dispõe de duas alas sendo:

● Ala 1: Espaço para ferramentas, área de convivência externa com academia e

espaço lúdico (em quiosques), canil com capacidade para 10 cães divididos

individualmente por baias, horta vertical e jardim, sala de reunião de equipe, sala

de TV, sala para atendimento individual, 02 lavanderias com equipamentos

próprios, refeitório, cozinha com equipados com eletrodomésticos, despensa para

alimentos, despensa para material de limpeza e higiene, sala de equipe técnica/

coordenação, almoxarifado, roupeiro, 05 dormitórios com 66 camas divididos de

acordo com espaço físico de cada dormitório, todos com mobiliário necessário

para guarda de pertences pessoais, 03 lavabos, 03 banheiros com chuveiros,

sendo um adaptado, espaço para higienização com 06 sanitários e 05 chuveiros

separados por divisórias.

● Ala 2: Quatro dormitórios com 34 camas, uma suíte, almoxarifado, 02 banheiros

com chuveiros, 01 lavanderia equipada, área externa e estacionamento.
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Condições e formas de acesso:

Usuários encaminhados pelos serviços socioassistenciais (CREAS, CRAS,

Centro Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP e SEPOP, e

SEAS) e demais políticas públicas ou órgãos de garantia do sistema de direito. A

efetivação da vaga é através da Central de Vagas - SDAS em horário comercial, após 

articulação ou não com a Divisão de Proteção Especial Alta Complexidade. 

As entradas no serviço posterior ao horário comercial e/ou fins de semanas,

devem ser compreendidas como acolhimentos emergenciais mediante a apresentação

de instrumental, relatórios com informações necessárias para continuidade do trabalho

técnico de avaliação e acompanhamento do caso e terá sua formalização junto a Divisão

responsável no primeiro dia útil seguinte para demais providências.

Capacidade de Atendimento:
● Retomando I - Bambi: 100 usuários;

● Retomando II - Centro: 100 usuários; 

Público Alvo:
Indivíduos com idade entre 18 e 59 anos, 11 meses e 29 dias, do sexo masculino,

em situação de rua, desabrigo, por abandono, em trânsito, imigrantes e sujeitos com

ausência de residência e sem condições de autossustento. 

Território: Abrangência municipal

Estratégias Metodológicas:
Considerando o arcabouço legal que constitui a legislação básica , resoluções e

normas técnicas a saber :Decreto nº 7.053/2009- institui a Política Nacional para

População em situação de rua , Resolução nº 109/2009 - Tipificação Nacional do

Serviços Socioassistenciais, Decreto nº 7.053/2009, que institui a Política Nacional para

a População em Situação de Rua e o seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e

Monitoramento (CIAMP-RUA),alterado pelo Decreto no 9.894, de 27 de junho de 2019; 
Resolução CNAS no 109/2019, que dispõe sobre os equipamentos e serviços tipificados
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a serem fornecidos à população em situação de Rua; Boletim Epidemiológico ano 14

Volume 50, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de junho de

2019, intitulado População em situação de rua e violência -uma análise das no ficações

no Brasil de 2015 a 2017; Guia de Atuação Ministerial: defesa dos direitos das pessoas

em situação de rua, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 2015; art. 11 do

Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, internalizado pelo Brasil

pelo Decreto no 591/1992, pelo qual se consolida o direito à habitação como um dos

meios de superação da situação de miséria, gerando para os Estados parte a obrigação

de promover e proteger esse direito e Resolução nº40/ 2020 CNDH, que Dispõe sobre as

diretrizes para promoção,proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em

situação de rua, de acordo com a Política Nacional para População em Situação de Rua.

 As unidades de acolhimento masculino, mantém estrutura de residência, com

atendimento ininterrupto 24 horas dia, atende indivíduos com grau de autonomia

suficiente para, participar da elaboração de novos projetos de vida, inserção em cursos

para formação e recolocação no mercado de trabalho, retorno à vida escolar, condições

de ir e vir, de autocuidado e tomada das decisões pertinentes ao exercício da

cidadania. Os espaços  caracterizam-se como o lugar onde o usuário seja atendido 

em condições de dignidade, ter sua integridade e história de vida preservadas, ter

acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidades,

habitabilidades, salubridade, segurança e conforto. 

O acesso se dá por meio de encaminhamentos dos serviços socioassistenciais

(CREAS, PAAHM, Centro POP e SEPOP, e SEAS) e demais políticas públicas ou órgãos

de garantia do sistema de direito. A efetivação da vaga será através da Central de Vagas

- SDAS em horário comercial, após articulação ou não com a Divisão Técnica de

Proteção Social Especial de Alta Complexidade. As entradas no serviço posteriores ao

horário comercial e/ou fins de semanas, devem ser compreendidas como acolhimentos

emergenciais mediante a apresentação de instrumental, relatórios com informações

necessárias para continuidade do trabalho técnico de avaliação e acompanhamento do

caso, e terá sua formalização no primeiro dia útil, junto à DTAGEI, divisão responsável

pelo serviço junto à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, para

continuidade do trabalho pela equipe técnica responsável do serviço e tomada das

demais providências.  
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Acolhimentos em caráter emergencial, deverão ser considerados , aqueles

encaminhados às unidades ,em horários diferentes ao funcionamento da divisão técnica

responsável pela central de vagas, nas seguintes condições:

● Encaminhamentos diretos efetivados pelo Serviço Especializado em Abordagem

Social;

● Acionamento de equipamentos de saúde pública para liberação de alta hospitalar

imediata; 

O processo de acolhimento tem início na acolhida onde, o usuário ingressa na

unidade, acompanhado pelo agente social do serviço,responsável pela solicitação de

vaga, munido de instrumental de condução, histórico e relatório justificando o

acolhimento, no caso do SEAS, entregar no ato um breve relato esclarecendo o motivo

do acolhimento e disponibilizar por meio físico ou digital o relatório circunstanciado

posterior ao acolhimento, esta documentação deve ser entregue à equipe da unidade de

acolhimento. Junto ao usuário, o agente social de plantão no serviço realiza o inventário

de pertences do mesmo e inicia a apresentação das dependências da unidade e local

de acomodação (cama e guarda-roupa), em seguida lhe é entregue um kit de higiene

pessoal e disponibilizado banho, para posterior refeição. Os usuários são integrados à

rotina diária e em atividades de convivência grupal. São apresentadas as regras de

convivência e normas pré estabelecidas pelo Regimento Interno devidamente validada

em assembléia interna com os usuários.

O trabalho psicossocial será norteado pelo arcabouço legal que constitui a

legislação básica , resoluções e normas técnicas e dar-se-á, por meio de

acolhida/recepção com a escuta qualificada para diagnóstico inicial, elaboração de

relatórios/prontuários, construção de Plano Individual de Atendimento (PIA), orientação

individual e grupal, encaminhamentos, referência e contra referência, acesso a

documentação pessoal, inserção em projetos/programas sociais e de transferência de

renda, de capacitação e preparação para o mundo do trabalho, articulação com a rede

socioassistencial e outras políticas públicas, visitas domiciliares e estímulo ao convívio

familiar, grupal e social, e tem a perspectiva de desenvolver aptidões, capacidades e

oportunidades para a autonomia, terá estreita interface com o Sistema de Garantia de

Direitos, exigindo muitas vezes, uma gestão mais complexa e compartilhada com o

Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros órgãos e ações do

Poder Executivo, tais como Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria do
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Trabalho entre outras.  As unidades de acolhimento, realizam o acolhimento provisório

de adultos, de forma a garantir o atendimento integral, construção/reconstrução dos

vínculos familiares e comunitários. Nesse sentido, o processo de acolhimento é avaliado

a cada três meses pela equipe técnica em conjunto com o usuário, respeitando sua

vontade e nível de autonomia. 

A equipe técnica do plano de trabalho poderá realizar o encaminhamento de

atendidos com dependência em substâncias psicoativas, para comunidades

terapêuticas, desde que o atendido manifeste o desejo de internação voluntária , para

tanto o Serviço mantém parceria com duas comunidades terapêuticas que recebem

atendidos por meio de contrato de prestação de serviços e que atendem as normas

vigentes para tal atendimento . A equipe técnica do Serviço também poderá realizar

tratativas e providências para o recambio de atendidos com referências familiares em

outros territórios nacionais e países quando possível.

Grade de Atividades Desenvolvidas:

Ação: Acolhida Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Equipe técnica
 e agentes sociais de plantão

Usuário inicialmente
acolhido, integrado e com as
suas necessidades iniciais
sanadas e com as questões
imediatas direcionadas,
possibilitando ainda desta
maneira as condições
primárias para o acesso a
rede de serviços e a
benefícios socioassistenciais
e demais políticas públicas;

Estratégia: Ação de integração inicial dos
usuários, com vistas no favorecimento
da plena e harmoniosa convivência
junto aos demais residentes no
espaço. Seguindo as seguintes
premissas:

● Oferecer atendimento de suas
necessidades básicas e
imediatas, higiene pessoal,
vestuário e alimentação.

● Apresentar os espaços de
convivência, acomodação e de
guarda de pertences pessoais.

Dias e
Horários:

Sempre que houver demanda.

Objetivo
Relacionado

Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
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Ação: Atendimento Técnico Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Assistente Social e Psicólogo. Identificação de
demandas, elaboração e
evolução de relatórios
circunstanciados e do
Plano individual de
Atendimento, com vistas
nas pactuações de
estratégias que
promovam condições de
acesso a rede de serviços
e a benefícios
assistenciais e demais
políticas públicas para o
desacolhimento no menor
tempo possível.

Estratégia: Disponibilizar atendimento individual
qualificado ao usuário, com os
profissionais de serviço social e
psicologia. Com vistas a identificação da
demanda e avaliação psicossocial onde
o atendimento deve buscar elementos
para elaboração e evolução do Plano
Individual de Atendimento (PIA).

Dias e
Horários:

Semanal, em acordo com cronograma
previamente estabelecido;

Objetivo
Relacionado:

Promover o acesso a rede de serviços socioassistenciais e demais
políticas públicas com vistas ao desenvolvimento de condições para
o exercício da sua cidadania de forma plena;

Ação: Plano Individual de Atendimento (PIA) Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Assistente Social e Psicólogo Usuários inseridos na
rede de atendimento
intersetorial e com seus
direitos garantidos,
aquisição de autonomia,
resgate da autoestima e
melhora na qualidade de
vida, bem como o
desenvolvimento do seu
protagonismo e
capacidade para a
realização de atividades
de vida diária
restabelecendo
gradualmente os vínculos
familiares e sociais.

Estratégia: Elaboração posterior a dez dias de
acolhimento do Plano Individual de
Atendimento (PIA) para que, conforme
as demandas identificadas em
atendimento técnico sejam estabelecidas
estratégias de intervenção,
encaminhamentos, pactuações e metas
para superação das necessidades
inicialmente identificadas junto ao
usuário. Trimestralmente, quando
necessário, é feita uma reavaliação do
PIA.
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Dias e
Horários:

Trimestral de acordo com cronograma
previamente estabelecido pela equipe
técnica.

Objetivo
Relacionado

Resgatar, construir e/ou reconstruir os vínculos familiares e rede de
relacionamentos sociais, fortalecendo suportes e apoios para
prevenção de episódios de reincidências.

Ação: Atividades de Vivências Diárias Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Agentes Sociais e Operacionais Usuários participativos
na rotina da casa,
autônomos e
independentes.
Contribuindo diretamente
para a construção
progressiva da
autonomia, interação e
superação de barreiras. 

Estratégia: Estimular o usuário para realização de
atividades de vida diária, de higiene
pessoal, autocuidado, limpeza e
organização dos pertences pessoais, e
do espaço de convivência. As atividades
de vida diária coletivas serão distribuídas
entre os conviventes e realizadas com
orientação e supervisão dos agentes
social e operacional

Dias e
Horários:

Diário

Objetivo
Relacionado:

Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;

Ação: Grupo de convivência Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Psicólogo e Assistente Social
Usuários protagonistas
na sua história de vida,
com a capacidade de
interagir, compartilhar ,
ampliar conhecimentos e
de exercer a sua 
cidadania .

Estratégia: Planejamento e realização de atividades
que desenvolvam o sentimento de
pertencimento e de identidade. Além de
incentivar a socialização e a convivência
comunitária e a promoção de
potencialidades, a partir das atividades,
previamente planejadas, realizadas
prioritariamente em grupo.
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Dias e
Horários:

Semanal e Mensal (propostas sazonais)

Objetivo
Relacionado

Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;

Ação Atividades de Desenvolvimento
Profissional

Resultados Esperados

Profissional
Responsável

Coordenação e Equipe Técnica Aquisição de ferramentas
por parte do usuário para
o seu empoderamento e
capacidade autônoma de
auto sustento.
  

Estratégia Articular junto aos demais atores da Rede
Socioassistencial atividades de formação,
orientadas a recolocação no mercado de
trabalho, bem como prover ferramentas
para o desenvolvimento da capacidade
laboral e auto sustento. Prevendo a
possibilidade de desenvolvimento das
ações de maneira interna ou externa.

Dias e
Horários

De acordo com a demanda identificada.

Objetivo
Relacionado:

Estimular a participação em espaços de defesa de direitos;

Ação: Participação do Usuário Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Coordenador e Equipe Técnica Incentivar o
empoderamento do
usuário e contribuir
diretamente na
construção de um
indivíduo política e
socialmente responsável
e ciente de seus direitos
e deveres.

Estratégia: Realização de Assembléias mensais para
definição e revisão de regras internas
para o convívio. Elaboração e revisão do
regimento interno, avaliação contínua das
atividades de vivência e grupos de
convivência.

Dias e
Horários:

Mensal
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Objetivo
Relacionado:

Estimular a participação em espaços de garantia e defesa de direitos;

Ação: Visitas domiciliares Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Assistente Social e Psicólogo Compreensão do
contexto sócio familiar e
socioeconômico, das
relações interpessoais,e
usuários com
possibilidade de
reinserção no convívio
familiar com vistas no
seu possível
desacolhimento.

Estratégia: Identificar, localizar e acompanhar
familiares ou pessoas de referência com
vistas, na construção, reconstrução e ou
fortalecimento dos vínculos.

Dias e
Horários:

De acordo com demanda e Cronograma
da equipe.

Objetivo
Relacionado:

Resgatar, construir e/ou reconstruir os vínculos familiares e rede de
relacionamentos sociais, fortalecendo suportes e apoios para
prevenção de episódios de reincidências.

Ação Reuniões de Rede Socioassistencial Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Coordenador, Psicólogo e Assistente
Social

Efetivação da referência
e contrarreferência, e
execução do Plano de
Trabalho alinhado com a
rede intersetorial.

Estratégia: Garantir a participação da equipe técnica
de execução em reuniões intersetoriais de
políticas públicas e sistema de garantia
de direitos. Participação em fóruns,
seminários, conferências e articulação
para reuniões específicas de discussão
de casos.

Dias e
Horários:

Conforme programação e quando
necessário por articulação.

Objetivo
Relacionado

Promover o acesso a rede de serviços socioassistenciais e demais
políticas públicas com vistas ao desenvolvimento de condições para
o exercício da sua cidadania de forma plena;
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Ação Capacitação/ Formação Continuada Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Coordenação e Equipe Técnica Equipe de trabalho
engajada para melhor
execução do plano de
trabalho, e
especificidades do
público alvo.

Estratégia: Realizar reuniões com objetivo de
aprimorar o conhecimento da equipe de
trabalho acerca dos aspectos de
execução do serviço, que envolvem
legislação, práticas profissionais,
qualidade em atendimento e discussão
de temas específicos.

Dias e
Horários:

Trimestral

Objetivo
Relacionado

Acolher homens na faixa etária de 18 a 59 anos 11 meses e 29 dias,
em situação de rua e por abandono, em regime de proteção integral
em ambiente social adequado favorecendo autonomia, resgates de
vínculos familiares e comunitários.

Ação Reunião de Equipe Resultados Esperados

Profissional
Responsável:

Coordenação Equipe de trabalho
apropriada para
execução do serviço,
atribuições bem
definidas,
responsabilidades e
comprometimento com a
qualidade do serviço
ofertado ao usuário.

Estratégia: Convocar reuniões com equipe de
trabalho para avaliação e reavaliação de
execução do plano de trabalho, podendo
ser pautados em situações pontuais ou
temas diversos.

Dias e
Horários:

Mensal e de acordo com demanda
identificada

Objetivo
Relacionado

Acolher homens na faixa etária de 18 a 59 anos 11 meses e 29 dias,
em situação de rua e por abandono, em regime de proteção integral
em ambiente social adequado favorecendo autonomia, resgates de
vínculos familiares e comunitários.
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Ação Encaminhamento Comunidade
Terapêutica 

Resultados Esperados

Profissional
responsável: 

Coordenadores, técnicos do serviços e
gestores da instituição.

Redução de indivíduos
em situação de rua 
dependentes de
substâncias psicoativas
e promover a melhora
na qualidade de vida e
fortalecer o processo de
saída das ruas.

Estratégia: Através da escuta qualificada e avaliação
psicossocial identificar atendidos e grau
de dependência em substâncias
psicoativas e em conjunto com o ,
sensibilizar o indivíduo para a adesão ao
tratamento em comunidade terapêutica ,
tendo em vista elaboração do PIA e de
um novo projeto de vida. 

Dias e
horários:

De acordo com demanda;

Objetivo
relacionado 

Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;

Ação Recambio Resultados Esperados

Profissional
responsável: 

Coordenadores, técnicos do serviços; Redução de indivíduos
em situação de rua  
oriundos de outras
localidades, superar as
situações de migração e
permanência de
pessoas em situação 
rua no município .  

Estratégia: Através da avaliação psicossocial ,
identificar indivíduos oriundos de outros
municípios, estados e ou países , com
referências familiares ou afetivas e que
desejam retornar ao local de origem e
convívio familiar. 

Dias e
horários:

De acordo com demanda;

Objetivo
relacionado 

Resgatar, construir e/ou reconstruir os vínculos familiares e rede de
relacionamentos sociais, fortalecendo suportes e apoios para
prevenção de episódios de reincidências.
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Cronograma de Atividades:

Cronograma de atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Acolhida

Atendimento Técnico

Atividades de Vivência Diária

Grupos de Convivência

Atividades de Desenvolvimento
Profissional

Atividade de participação do
usuário

Visitas Domiciliares

Reunião de rede
socioassistencial

Capacitação
Formação Continuada

Reunião de Equipe

Encaminhamento Comunidade
Terapêutica

Recambio

Resultados Esperados:
Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos e/ ou

reincidência; redução de indivíduos em situação de abandono e protegidos e a

construção da autonomia.

 

Monitoramento e Avaliação 
Entendemos a avaliação como um processo contínuo e cumulativo,

contextualizado durante todo o processo de atendimento, realizando práticas avaliativas

diagnósticas, investigativas, participativas, levando em consideração o usuário como um

todo, sua bagagem cultural e as diferenças individuais. Para garantir um bom

desempenho e avaliação do plano de trabalho executado seguindo os impactos sociais

previstos na Norma de Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, agentes
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sociais e técnicos deverão desenvolver suas funções, orientando e criando novas ações

priorizando os objetivos propostos pelo plano de trabalho.

O processo de avaliação dar-se-á com a Divisão Técnica de Acompanhamento da

Gestão da Execução Indireta- DTAGEI / Seção Técnica de Supervisão de Proteção

Social Especial de Execução Indireta da SDAS. Terá como objetivo medir a eficiência e

eficácia das ações realizadas no serviço e articulação com os demais serviços

socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais, com vistas nos impactos

esperados de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais de

redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou

reincidência. 

Compreendemos que a Assistência Social se caracteriza como um campo de

efetivação de direitos, voltada para o enfrentamento da pobreza e para a construção e o

provimento de mínimos sociais de inclusão e para a universalização de direitos,

buscando romper com tradições clientelistas que historicamente permeiam áreas que

sempre foram vistas como prática secundária, em geral adstrita. Os indicadores

previamente estabelecidos buscam criar condições para um processo contínuo e

permanente de desenvolvimento aliado a avanços sociais consistentes. Em busca

resultados efetivos o Plano de Trabalho organizou o plano de avaliação a partir de três

(03) eixos de verificação, sendo eles:  

● EIXO DE QUALIDADE DE VIDA: Melhoria das relações familiares e sociais;

● EIXO CENSITÁRIO: A sistematização de um conjunto de variáveis com vistas ao

monitoramento da situação do espaço atendido pelo Plano de Trabalho com vistas

a ruptura do nivelamento social pré existente.

● EIXO DE ACESSO A SERVIÇOS: Reúne o índice de encaminhamentos a

programas de promoção do acesso a serviços públicos de bem-estar social e

fortalecimento da cidadania.
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Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Qualidade de Vida número de usuários com capacidade de
execução autônoma do autocuidado, das
atividades diárias pessoais e coletivas

Prontuários ,  relatórios de
evolução, registros de
atividades realizadas, folhas
de frequência em atividades 

número de usuários inseridos em
processo de busca ativa pela inserção ou
reinserção ao mercado de trabalho

número de usuários participantes de
atividades voltadas à Convivência Social
e Comunitária

número de usuários que tiveram seus
vínculos familiares retomados;

Percentual de adesão dos usuários nas
metas pactuadas para o
desenvolvimento do seu projeto de vida

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Censitário número de usuários vítimas de violência
física e/ou psicológica;

Instrumentais de acolhida
inicial , prontuários.

número de usuários imigrantes,
principalmente dos países do continente
Africano e da América Latina.

número de usuários por escolaridade

número de usuários por faixa etária;

número de usuários por etnia ou cor;

número de usuários migrantes;

número de usuários relacionados por
nível de dependência química;

número de usuários relacionados pelo
tipo e grau de deficiência;
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número de usuários relacionados por
tempo de acolhimento

número de usuários relacionados por
tempo e motivo de situação de rua;

número de usuários por estado civil;

número de usuários relacionados por
opção sexual;

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Acesso a Serviços número de usuários com o CADÚNICO
atualizado

Prontuários individuais,
protocolos de referência e
contrarreferência, relatórios
circunstanciados .número de usuários inseridos no bolsa

família

número de usuários inseridos em outros
benefícios;

número de usuários com atendimentos
efetivados e ativos (CAPs, CRAS,
Secretaria do Trabalho, entre outros)

número de usuários com atendimentos
efetivados e ativos no espectro de
Saúde
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Plano de Aplicação dos Recursos:

Quantidade de Vagas Solicitadas: 200 usuários Valor total: R$ 2.640.000,00

Despesa Item Unidade Valor Total R$

Recursos
Humanos

Coordenadores  02 R$ 8.800,00

Psicólogos 02 R$ 6.600,00

Assistentes Sociais 02 R$ 5.500,00

Auxiliar Administrativo 03 R$ 5.700,00

Agentes sociais 26 R$ 47.190,00

Aux. serviços jurídicos 01 R$ 1.430,00

Cozinheiras 04 R$ 7.260,00

Faxineiras 05 R$ 7.975,00

Auxiliares de cozinha 04 R$ 6.380,00

Vale transporte e Cesta básica R$ 16.450,00

Encargos Sociais R$20,890,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos)                       R$134.175,00

Despesa Item Valor Total R$

Demais Despesas

Alimentação R$ 35.475,00

Despesas com licenças ANVISA/LTA e
AVCB

R$ 2.500,00

Águas, energia elétrica, gás de cozinha,
telefone, internet, TV, transporte
cooperativo, ração para cães

R$ 22.300,00

Material de escritório - artesanato R$ 500,00

Dedetização, Limpeza e
impermeabilização da Caixa d'água,
desentupimento de fossa

R$ 2.500,00
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Combustivel, manutencao de veiculos,
IPVA, Seguro

R$ 3.800,00

Manutenção predial, de instalações e
equipamentos e licenciamento e seguro
de veículo, manutenção de jardins e
hortas, sementes

R$1.950,00

Material de higiene, medicamentos,
material de limpeza, segurança, epis

R$ 8.100,00

Vestuários/ calçados R$ 2.300,00

Colchões, cama, mesa e banho R$ 2.100,00

Utensílios de cozinha R$ 300,00

Honorários contábeis e advocatícios,
nutricionista

R$ 4.000,00

SUBTOTAL (Demais Despesas) R$ 85.825,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$ 220.000,00
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14. Plano de Trabalho: Experiência e Vida

Identificação do Projeto (Objeto): Serviço de Acolhimento Institucional de Longa
Permanência - ILPI

Unidade Executora:
Projeto Experiência e Vida
Endereço: Rua Carlos Mariguela, 327 | Bairro: Anita Garibaldi  | Cep: 07179-825

Telefone: +55 (11) 2088-8104 | E-Mail: coordenacao.larbatuira@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0004-78 abertura do CNPJ: 25/07/2014

Imóvel onde funciona o serviço:
(X) Próprio      (  ) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira
(X) Sábado (X) Domingo

Responsáveis:
Coordenação Técnica e Execução:

● Nome: Tatiana Leal Pereira

● CPF: 306.724.128-29 | RG: 40.500.266-X

● Número do Registro Profissional: CRP/SP: 105474:

Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br
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Detalhamento do Serviço:
Serviço de Acolhimento destinado a idosos em situação de fragilidade social, que

não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações

de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares

fragilizados ou rompidos do Município de Guarulhos. 

As diretrizes de funcionamento seguem as normas estabelecidas pela Anvisa –

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o trabalho social tem como norte a Tipificação

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Lei Orgânica da Assistência Social e demais

documentos norteadores da Política Pública para as pessoas idosas. 

O serviço funciona em unidade inserida na comunidade que busca

assemelhar-se a uma residência, sendo um ambiente acolhedor com estrutura física

adequada e organizada de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos

existentes e, oferecer condições de habitabilidade, higiene, saúde, salubridade,

segurança, acessibilidade e privacidade. 

Objetivo Geral:
Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com

idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e

fragilidade social, impossibilitados de se auto sustentar e de conviver com a família, nos

graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade

de vida com o desenvolvimento da autonomia. 

Objetivos específicos:
● Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a proteção integral

da pessoa idosa, concebendo condições para a independência e o autocuidado

em uma contribuição direta para redução do agravamento de situações de

negligência, violência e ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede

socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas públicas de

proteção orientadas à pessoa idosa.

● Promover a convivência saudável entre os residentes de ambos os sexos e

diversos graus de dependência, bem como estimular a integração da pessoa

idosa que reside na instituição junto à comunidade local, possibilitando a

convivência familiar comunitária e trocas intergeracionais;
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● Garantir o acesso a programações culturais, de lazer, esportivas e ocupacionais

internas e externas, favorecendo o desenvolvimento de aptidões, capacidade e

oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia.

Espaço físico, recursos e materiais:
O Serviço de acolhimento Institucional em longa permanência “Lar de Batuíra “, é

executado em área cedida por comodato sem prazo de utilização. A unidade de

acolhimento foi totalmente planejada e organizada a fim de garantir total acessibilidade

em todas as suas dependências. Está dividida em duas Alas (02) dispostas a partir de

quartos com capacidade de acomodação para até 4 idosos por quarto, não excedendo o

número de 44 idosos. Cada ala dispõe ainda de banheiros adaptados com box de

banho e barras, cada dormitório é preparado para acomodar quatro idosos contendo

camas e guarda-roupas individuais.

O espaço dispõe ainda de outras áreas de convivência compartilhada composta

por, refeitório, salão tv, sala multi recursos e ampla área externa. A saber a unidade de

acolhimento conta ainda com cozinha mobilada e totalmente equipada com

electrodomésticos, despensa de alimentos, lavanderia, rouparia e almoxarifado.

 

Condições e formas de acesso
Demanda previamente referenciadas no CREAS e CRAS, podendo ter vaga

solicitada ainda pelos demais equipamentos que compõem a rede socioassistencial de

serviços do município, a efetivação de vaga se dá pela Secretaria de Desenvolvimento e

Assistência Social do Município de Guarulhos, conforme procedimento do Edital de

Chamamento Capítulo IV – Da Gestão das Vagas Públicas do Município e

encaminhadas ao serviço. 

A solicitação e encaminhamento para vagas efetivadas pelos serviços

especializados de atendimento à pessoa em situação de rua do Município (Serviço

Especializado de Abordagem Social) devem ocorrer em horário comercial e após

atendimento qualificado pelos equipamentos especializados (SEPOP e Centro POP)

que deverão identificar e sanar as demandas primárias (higiene pessoal, alimentação e

protocolo de saúde).
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As solicitações de acolhimento efetivadas pelos serviços de atendimento

especializado para pessoas em situação de rua do Município, ocorridas em período

posterior ao horário comercial e/ou fins de semanas, devem ser compreendidas como

acolhimentos emergenciais e aceitas mediante a apresentação de instrumental

específico e relatórios com as informações necessárias para o atendimento técnico e

protocolo interno de saúde devidamente realizado, a vaga terá sua formalização junto a

Divisão técnica responsável no primeiro dia útil seguinte para as demais providências e

transferência em até 72 horas.

Capacidade de Atendimento: 42 usuários

Público Alvo: 
Pessoas de ambos os sexos a partir de 60 anos de idade, moradores do

Município de Guarulhos. Respeitando o seguinte esquema de disponibilização de

vagas:

● Perfil de atendimento:
○ GRAU I: 08

○ GRAU II: 24

○ GRAU III: 10

Território:
Projeto de abrangência municipal, situado na região do Bonsucesso, a unidade

de atendimento da ILPI fica no bairro Ponte Alta e tem como serviços primários de

referência socioassistencial, o CRAS Ponte Alta, CREAS Marcos Freire, UBS Ponte

Alta, CEU Bonsucesso e Rede Pública municipal e estadual de Educação.  

Estratégias Metodológicas:
Considerando o arcabouço legal que constitui a legislação básica , resoluções e

normas técnicas a saber: Constituição da República Federativa do Brasil (Dispositivos

relativos ao idoso); Lei nº 5.869 de 11 de Janeiro de 1973 que Institui o Código de

Processo Civil; Lei nº 8.842 de 4 de Janeiro de 1994 que dispõe sobre a Política

Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências; Lei nº
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10.048, de 8 de Novembro de 2000 (Lei do Atendimento Prioritário) que dispõe quanto à

prioridade de atendimento às pessoas que especifica e dá outras providências; Decreto

nº 1.948, de 3 de Julho de 1996 que regulamenta a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de

1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, e dá outras providências; Decreto

nº 5.296, de 2 de Dezembro de 2004 que regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de

novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e

10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos

para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com

mobilidade reduzida, e dá outras providências; Lei no 10.741, de 1º de outubro 2003 que

dispõe sobre o Estatuto do Idoso; Resolução nº 109/2009 - Tipificação Nacional do

Serviços Socioassistenciais, Resolução nº40 / 2020 CNDH, que Dispõe sobre as

diretrizes para promoção,proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em

situação de rua, de acordo com a Política Nacional para População em Situação de

Rua. Resolução RDC nº 502 de 27 de maio de 2021 que dispõe sobre o funcionamento

de Instituição de Longa Permanência para Idosos, de caráter residencial.

O Plano de Trabalho visa garantir que todos os Direitos da Pessoa Idosa sejam

contemplados, desde o alojamento, alimentação, cuidados em saúde e lazer.

Caracteriza-se pela busca em manter e potencializar suas funções físicas e psíquicas a

fim de contribuir para a preservação de seu protagonismo em um exercício contínuo de

estímulos com vistas ao seu envelhecimento sadio.

Através de articulações com outros órgãos da Rede Socioassistencial do

Município como CRAS, CREAS, UBS, Ministério Público, Defensoria Pública e demais

equipamentos, buscar-se-á sanar qualquer tipo de demanda decorrente do acolhimento

institucional, provendo assim o acesso a benefícios previdenciários e se necessário

encaminhar a família para programas sociais de transferência de renda e demais

Políticas Públicas. 
As ações desenvolvidas na e pela unidade de acolhimento terão vistas nas

necessidades físicas, psíquicas e sociais da pessoa idosa, através de acompanhamento

diário multidisciplinar dos profissionais da entidade, munidos do instrumental intitulado

Plano Terapêutico Singular (P.T.S.), instrumental este que, possibilita que  a equipe 

em conjunto com familiares e a própria pessoa idosa acolhida, façam um planejamento

das atividades em que serão inseridos, criando metas para o atendimento

individualizado. 
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Em tempo, ressaltamos que no Plano Terapêutico Singular também deve constar

que, será garantido a todo usuário acolhido que esteja com as faculdades mentais e

condições físicas, devidamente autorizado pela equipe técnica e subsidiado por médico

responsável, o direito de ir e vir, desde que sejam cumpridas as regras estabelecidas

em regimento interno disponibilizado pela unidade de acolhimento.

O atendimento psicossocial terá por finalidade defender os direitos sociais dos

idosos, trabalhar para que todas as suas necessidades sejam atendidas, e todos seus

direitos sejam cumpridos, inclusive o acesso à renda, a fim de que o idoso inserido no

serviço ofertado tenha um envelhecer saudável. Os atendimentos serão individuais e

grupais de acordo com os graus de dependência e ocorrerão conforme a demanda. As

assembleias serão realizadas como um dos meios para viabilizar a participação dos

idosos nas decisões quanto ao funcionamento da unidade de acolhimento. Os Grupos

de Vivências se propõem como atividades que buscam reflexões acerca do processo

de envelhecimento e da convivência institucional, buscando a superação dos problemas

decorrentes da vivência no coletivo, orientam e incentivam para o protagonismo, tendo

em vista a preservação da sua história de vida, levando em consideração sua bagagem

cultural e seus costumes e também contemplar as manifestações de seus desejos,

interesses e sonhos. 

Será realizado o mapeamento dos recursos públicos e privados disponíveis no

território, que oferecem atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer para pessoas

idosas, incentivando a participação e fortalecimento dos vínculos comunitários. Nesse

sentido serão programadas atividades lúdicas, de lazer e ocupacionais, passeios e a

participação dos idosos em eventos diversificados, comemoração de datas festivas e de

aniversários e confraternizações, haverá intensa busca por colaboradores e recursos

para prevenir o isolamento dos idosos e da instituição, e para tornar o ambiente mais

dinâmico.    

Para a execução do serviço a equipe será composta pelos profissionais

conforme, preconizado nos documentos norteadores do serviço. A equipe trabalhará

para promover, proteger e manter a saúde dos idosos e atuará na prevenção de

doenças, promovendo os cuidados diários em caráter integral, a fim de buscar

melhorias em seus aspectos emocionais e cognitivos. A unidade conta ainda com

atendimento médico, organizado de maneira sistêmica ao longo do mês tendo como

objetivo acompanhar o desenvolvimento e evolução do quadro de saúde dos usuários e
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tornar mais assertivo o prognóstico e encaminhamento para a rede e atendimento com

especialistas.

Quanto ao aprimoramento de toda a equipe, a instituição procurará a formação e

capacitação continuada de todos os seus profissionais, incentivando sua participação

em palestras, minicursos e congressos, entre outros espaços e eventos que contribuam

para o conhecimento acerca do envelhecimento ativo e saudável, além de um plano de

formação continuada interna, com discussões dos casos e oficinas com a participação

de toda equipe e promovidas pela equipe técnica.

Grade de Atividades Desenvolvidas:

Ação Visita de Acolhimento Resultados esperados

Profissional
Responsável

Assistente Social, Enfermeiro e Psicólogo Melhor compreensão da
Equipe Multidisciplinar
acerca do estado
biopsicossocial da
pessoa idosa para
melhor adaptação e
prestação de cuidados.

Estratégia Avaliação qualificada, por meio de
instrumentais que contemplem entrevista
social, avaliação física e psíquica.

Dias e
Horários

Segunda a sexta-feira (sempre que houver
demanda)

Objetivo
Relacionado:

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Visita de Acolhimento Hospitalar Resultados esperados

Profissional
Responsável

Assistente Social, Enfermeiro e Psicólogo Melhor compreensão da
Equipe Multidisciplinar
acerca do quadro clínico
e psicossocial a fim de
facilitar os
encaminhamentos aos
equipamentos de saúde

Estratégia Avaliação qualificada, por meio de
instrumentais que contemplem entrevista
social, avaliação clínica/ física e psíquica.
Solicitar exames e procedimentos realizados
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incluindo os
procedimentos para
farmácia de alto custo.
Desta forma,
qualificando a adaptação
e a prestação de
cuidados.

durante o período de internação e exames
complementares.

Dias e
Horários

Segunda a sexta-feira (sempre que houver
demanda)

Objetivo
relacionado:

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Acolhimento Emergencial Resultados esperados

Profissional
Responsável

Equipe de plantão Idosos em lugar de
proteção e adequados
às condições
específicas a essa
faixa etária.

Estratégia Acolher idosos em situação de rua em
caráter emergencial por meio de solicitação
dos serviços de atendimento especializado
para pessoas em situação de rua do
Município. O acolhimento emergencial será
realizado mediante a apresentação de
instrumental específico e relatórios com as
informações necessárias para o
atendimento técnico e protocolo interno de
saúde devidamente realizado.

Dias e
Horários

Conforme demanda e articulação entre os
serviços.

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.
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Ação Acolhimento Institucional Resultados esperados

Profissional
Responsável

Equipe Técnica Integração do idoso
(a), a dinâmica da
casa e
acomodações.  Estratégia Realizar a acolhida de forma humanizada

com escuta ativa, complementando as
informações obtidas por meio da visita de
acolhimento e articulação com demais
serviços.

Dias e
Horários

De segunda à sexta-feira das 8h às 17h,
devido possíveis alterações no quadro
clínico e psíquico que venha a exigir maior
manejo da Equipe Técnica.

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Atividades de vida diária  Resultados esperados

Profissional
Responsável

Auxiliares de enfermagem e cuidadores de
idosos.

Reduzir situações de
isolamento Social. 

Estratégia Desenvolver ações para a superação de
situações que contribuam para a
intensificação da dependência, por meio da
promoção, socialização, interação e
autoconfiança.   

Dias e
Horários

Diariamente

Objetivo
relacionado

Promover a convivência saudável entre os residentes de ambos os
sexos e diversos graus de dependência, bem como estimular a
integração da pessoa idosa que reside na instituição junto à
comunidade local, possibilitando a convivência familiar comunitária e
trocas intergeracionais;
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Ação Cuidados de saúde Resultados esperados
Profissional
responsável 

Médico, Enfermeiros, Psicólogo,
Fisioterapeuta, Nutricionista técnicos/ e
auxiliares em enfermagem e cuidadores

Idosos bem assistidos e
estabilizados com a
promoção dos cuidados
de cura e preventivos. Estratégia Consultas clínicas de rotina cuidados

básicos, prescrição e  administração de  
medicações aferir pressão arterial, controle
de peso, de diabetes, aplicação do
Protocolo Baseado na Avaliação Geriátrica
Ampla (AGA), Escala Visual Analógica
(EVA), rastreamento de episódios de
tonturas e quedas, Escala de Atividades
Básicas de Vida Diária de KATZ, entre
outros procedimentos que a equipe de
saúde julgar necessário.

Dias e
horários 

Diariamente 

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Encaminhamentos para a rede de
serviços 

Resultados esperados

Profissional
Responsável

Assistente social e psicóloga 
Maior agilidade nos
encaminhamentos e
resolutividade dos
casos e ações
coordenadas com a
rede. 

Estratégia Realizar a referência e contra referências
com os equipamentos da rede SUAS, rede
SUS e demais órgãos de garantia de
direito e benefícios previdenciários para
usuários e quando necessário familiares;

Dias e
horários 

Diariamente e sempre que houver
demanda 

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
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socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Formação e capacitação Resultados esperados

Profissional
Responsável

Todos os envolvidos na execução do
serviço e convidados.

O fomento de
conhecimentos acerca
do serviço equipe
apropriada da legislação
da Política de
Assistência Social e
direitos, da execução
dos serviços e das
especificidades do
público alvo. 

Estratégia Realizar encontros, seminários, Workshop,
oficinas e minicursos.

Dias e
Horários

Trimestral 

Objetivo
relacionado

Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os
sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em
situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de
se auto sustentar e de conviver com a família, nos graus de
dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na
qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.

Ação Grupos de Vivência Resultados esperados

Profissional
responsável 

Psicólogo e convidados (voluntários) Interação, troca de
experiências e
desenvolvimento da
cognição e do
protagonismo do idoso. 

Estratégia Oficinas culturais, arte, confraternização
em datas de aniversários e datas
comemorativas 

Dias e
Horários

Quinzenalmente conforme a demanda e
cronograma da equipe.

Objetivo
relacionado

Garantir o acesso a programações culturais, de lazer, esportivas e
ocupacionais internas e externas, favorecendo o desenvolvimento de
aptidões, capacidade e oportunidades para que os indivíduos façam
escolhas com autonomia.

Ação Atendimento Psicossocial Resultados esperados
Profissional
responsável 

Assistente Social e psicóloga Conhecimento da
história de vida do
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usuário, criar subsídios
para elaboração do
Plano Terapêutico
Singular (PTS).  

Estratégia Atender os usuários individualmente ou
em grupo, com abordagem global
(cognitiva, emocional e social), a fim de
estabelecer vínculo de confiança para
construção de um projeto de vida.

Dias e
horários 

Diariamente, conforme a demanda e
cronograma da equipe.

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Visitas domiciliares Resultados esperados
Profissional
responsável 

Assistente Social Aproximação,
reaproximação,
construção/
reconstrução dos
vínculos familiares com
vistas na garantia da
convivência familiar. 

Estratégia Identificar, localizar referências familiares
e realizar a visita. 

Dias e
horários 

Conforme a demanda 

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Visitas de familiares e atendimentos Resultados Esperados 
Profissional
Responsável

Equipe Técnica Fortalecimento dos
vínculos familiares. 

Estratégia Receber familiares e propiciar
atendimento com vistas à orientação e
encaminhamento quanto às políticas
públicas disponíveis da rede de garantia
de direitos, bem como informar a
situação do idoso. 

Dias e
horários 

Finais de semana e feriado durante o
plantão técnico. 
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Objetivo
relacionado

Promover a convivência saudável entre os residentes de ambos os
sexos e diversos graus de dependência, bem como estimular a
integração da pessoa idosa que reside na instituição junto à
comunidade local, possibilitando a convivência familiar comunitária e
trocas intergeracionais;

Ação Reuniões de Equipe Resultados Esperados
Profissional
responsável 

Coordenação Equipe de execução
alinhada com o plano de
trabalho, integrada e
com vistas nos mesmos
objetivos. 

Estratégia Partilha da rotina e troca de informações
nas trocas de plantões e reunião geral
com todos os envolvidos para melhor
adesão no plano de trabalho. 

Dias e
horários 

Diária (troca de plantões), mensalmente
(reunião de equipe técnica e
avaliação/reavaliação do PTS),
semestral (reunião geral) e reuniões
setoriais (quando necessário).

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Cronograma de Atividades:

Cronograma de atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Visita de Acolhimento

Visita de Acolhimento Hospitalar

Visita de Acolhimento Emergencial

Acolhimento Institucional

Atividades de vida diária 

Cuidados de saúde 

Encaminhamentos para rede de
serviços
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Formação e Capacitação  

Grupos de Vivência

Atendimento Psicossocial 

Visitas Domiciliares

Visitas familiares e atendimentos

Reuniões de Equipe

Grade semanal de ações (panorama de rotina)

horários 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo

06:00 as
07:40

Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene

7:40 às
8:30

Café da
Manhã

Café da
Manhã

Café da
Manhã

Café da
Manhã

Café da
Manhã

Café da
Manhã

Café da
Manhã

8:30 às
9:30

Fisioterapia
(grupo)

Fisioterapia
(grupo)

Fisioterapia
(grupo)

Fisioterapia
(grupo)

Fisioterapia
(grupo)

Espaço
para

visitas

Espaço
para

visitas
9:30 às
11:00

Fisioterapia
(individual)

Fisioterapia
(individual)

Fisioterapia
(individual)

Fisioterapia
(individual)

Fisioterapia
(individual)

11:00 as
12:00

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

13:00 as
14:00

Sesta Sesta Sesta Sesta Sesta Sesta Sesta

14:00 as
14:30

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche

15:00 às
16:30

Dança
Sênior

Atividade em
Grupo

(psicologia)

Espaço
Ecumênico

Atividade em
Grupo

(psicologia)

Atividade em
Grupo

(psicologia)

Espaço
para

Visitas

Espaço
para

Visitas

17:00 as
18:00

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar

18:00 às
20:00

Televisão /
vídeo

Televisão /
vídeo

Televisão /
vídeo

Televisão /
vídeo

Televisão /
vídeo

Televisão
/ vídeo

Televisão
/ vídeo

20:00 as
21:00

Ceia Ceia Ceia Ceia Ceia Ceia Ceia

a partir das
21hr.

Repouso
noturno

Repouso
noturno

Repouso
noturno

Repouso
noturno

Repouso
noturno

Repouso
noturno

Repouso
noturno
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Monitoramento e Avaliação 

Entendemos a avaliação como um processo contínuo e cumulativo,

contextualizado durante todo o processo de atendimento, realizando práticas avaliativas

diagnósticas, investigativas, participativas, levando em consideração o usuário como um

todo, sua bagagem cultural e as diferenças individuais. Para garantir um bom

desempenho e avaliação do plano de trabalho executado seguindo os impactos sociais

previstos na Norma de Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, agentes

sociais e técnicos deverão desenvolver suas funções, orientando e criando novas ações

priorizando os objetivos propostos pelo plano de trabalho.

O processo de avaliação dar-se-á por meio com Divisão Técnica de

Acompanhamento a Gestão da Execução Indireta- DTAGEI /, Seção Técnica de

Supervisão de Proteção Social Especial de Execução Indireta da SDAS. Terá como

objetivo medir a eficiência e eficácia das ações realizadas no serviço e articulação com

os demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais, com

vistas nos impactos esperados de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços

Socioassistenciais de redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus

agravamentos ou reincidência. 

Compreendemos que a Assistência Social se caracteriza como um campo de

efetivação de direitos, voltada para o enfrentamento da pobreza e para a construção e o

provimento de mínimos sociais de inclusão e para a universalização de direitos,

buscando romper com tradições clientelistas que historicamente permeiam áreas que

sempre foram vistas como prática secundária, em geral adstrita. Os indicadores

previamente estabelecidos buscam criar condições para um processo contínuo e

permanente de desenvolvimento aliado a avanços sociais consistentes. Em busca

resultados efetivos o Plano de Trabalho organizou o plano de avaliação a partir de três

(03) eixos de verificação, sendo eles:  

● EIXO DE QUALIDADE DE VIDA: Melhoria das relações familiares e sociais;
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● EIXO CENSITÁRIO: A sistematização de um conjunto de variáveis com vistas ao

monitoramento da situação do espaço atendido pelo Plano de Trabalho com

vistas a ruptura do nivelamento social pré existente.

● EIXO DE GARANTIA DE DIREITOS: Reúne o índice de encaminhamentos a

programas de promoção do acesso a serviços públicos de bem-estar social e

fortalecimento da cidadania;

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Qualidade
de Vida

número de usuários por motivo de acolhimento

Plano Terapêutico Singular

número de usuários por grau de dependência

número de usuários com visitas familiares

número de usuários participantes dos grupos
de convivência

número de usuários participantes de atividades
culturais externas e/ou internas

número de usuários que mantém ocupações
externas 

número de usuários que retomaram os estudos

número de usuários por motivo de
desacolhimento

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Censitário

número de atendidos por sexo

Ficha de acolhimento

número de atendidos por idade

número de atendidos por raça

número de atendidos por etnia

número de idosos por escolaridade

número de idosos por tipo de deficiência

número de idosos por local de nascimento
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Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Garantia
de Direitos

número de usuários com acesso ao BPC

Plano Terapêutico Singular
Relatório circunstanciado de

atendimento

número de usuários com acompanhamento
médico em dia

número de usuários encaminhados para
acompanhamento na rede de saúde
especializada

número de usuários em processo de
regularização de Benefício de Prestação
Continuada

número de usuários com aposentadoria
regularizada

número de usuários encaminhados a outros
serviços da rede socioassistencial (por tipo
de serviço)

número de usuários acompanhados
regularmente pelo CREAS
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Plano de Aplicação dos Recursos:

Quantidade de Vagas Solicitadas: 42 Valor total: R$ 817.200,00

Despesa Item Unidade Valor Total R$

Recursos
Humanos

Coordenadora 01 R$ 2.450,00

Assistente social 01 R$ 2.710,00

Psicóloga 01 R$ 2.710,00

Enfermeiras 02 R$ 5.620,00

Aux. enfermagem 06 R$ 12.000,00

Cuidador de idosos 03 R$5.310,00

Aux. de cuidador 04 R$ 6.120,00

Cozinheiras 02 R$ 3.640,00

Aux. cozinha 01 R$ 1.574,00

Aux. administrativo 01 R$ 1.750,00

Vale Transporte + cesta básica R$ 5.280,00

Encargos Sociais R$ 9.470,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos)                  R$ 58.634,00

Despesa Item Valor Total R$

Demais Despesas

Alimentação R$  500,00

Material de higiene e limpeza, EPIs,
medicamentos e insumos
farmacológicos, oxigênio, consultas
médicas.

R$ 4.036,00

Água, energia elétrica, telefone, internet R$ 2.730,00

Cama, mesa, banho, colchões,
vestuários, calçados

R$ 400,00

Manutenção predial, equipamentos, R$  300,00
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anvisa, avcb

Material pedagógico, serviços contábeis,
transporte por aplicativo, locação de
ônibus, IPVA.

R$  300,00

Reposição de camas e guarda roupas R$ 1.200,00

SUBTOTAL (Demais Despesas) R$ 9.466,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$ 68.100,00
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15. Plano de Trabalho: Nosso Lar

Identificação do Projeto (Objeto): Serviço de Acolhimento Institucional de Longa
Permanência - ILPI

Unidade Executora:
Projeto Nosso Lar
Endereço: Rua Serra Azul, 469 | Bairro: Vila Carmela | Cep: 07178-530

Telefone: +55 (11) 4967-0183 | E-Mail: recantonucleobatuira@gmail.com

CNPJ: 43.844.273/0012-88 abertura do CNPJ: 15/05/2019

Imóvel onde funciona o serviço:
(  ) Próprio      (X) Cedido     (  ) Público     (  ) Particular     (  ) Alugado

A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
(  ) Até 20 horas    (  ) De 21 a 39 horas    (  ) 40 horas    (  ) Mais de 40 horas

(X) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)

Quais dias da semana funciona:
(X) Segunda-feira (X) Terça-feira (X) Quarta-feira (X) Quinta-feira (X) Sexta-feira
(X) Sábado (X) Domingo

Responsáveis:
Coordenação Técnica e Execução:

● Nome: Tatiana Leal Pereira

● CPF: 306.724.128-29 | RG: 40.500.266-X

● Número do Registro Profissional: CRP/SP: 105474:

Prestação de Contas:
● Nome: Maristella Aparecida Aram Jallas Nascimento

● CPF: 185.838.128-29 | RG: 21.253.752-0

● Número do Registro Profissional: CRC: 1-SP 215360O-0

● Telefone: +55 (11) 2409-5433 | E-Mail: maristella@nogueirajallas.com.br
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Detalhamento do Serviço:
Serviço de Acolhimento destinado a idosos em situação de fragilidade social, que

não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações

de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares

fragilizados ou rompidos do Município de Guarulhos. 

As diretrizes de funcionamento seguem as normas estabelecidas pela Anvisa –

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o trabalho social tem como norte a Tipificação

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Lei Orgânica da Assistência Social e demais

documentos norteadores da Política Pública para as pessoas idosas. 

O serviço funciona em unidade inserida na comunidade que busca

assemelhar-se a uma residência, sendo um ambiente acolhedor com estrutura física

adequada e organizada de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos

existentes e, oferecer condições de habitabilidade, higiene, saúde, salubridade,

segurança, acessibilidade e privacidade. 

Objetivo Geral:
Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com

idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e

fragilidade social, impossibilitados de se auto sustentar e de conviver com a família, nos

graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade

de vida com o desenvolvimento da autonomia. 

Objetivos específicos:
● Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a proteção integral

da pessoa idosa, concebendo condições para a independência e o autocuidado

em uma contribuição direta para redução do agravamento de situações de

negligência, violência e ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede

socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas públicas de

proteção orientadas à pessoa idosa.

● Promover a convivência saudável entre os residentes de ambos os sexos e

diversos graus de dependência, bem como estimular a integração da pessoa

idosa que reside na instituição junto à comunidade local, possibilitando a

convivência familiar comunitária e trocas intergeracionais;
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● Garantir o acesso a programações culturais, de lazer, esportivas e ocupacionais

internas e externas, favorecendo o desenvolvimento de aptidões, capacidade e

oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia.

Espaço físico, recursos e materiais:
O Serviço de acolhimento Institucional em longa permanência “Nosso Lar “, é

executado em área pública, cessão de uso concedida a partir de termo de parceria

firmado em convênio com a Prefeitura de Guarulhos - Secretaria de Desenvolvimento e

Assistência Social. A unidade de acolhimento foi totalmente planejada e organizada a

fim de garantir total acessibilidade em todas as suas dependências. Está dividida em

quatro alas (04) dispostas a partir de quartos com capacidade de acomodação para até

23 idosos, não excedendo o número de 92 idosos. Cada ala dispõe ainda de 06

banheiros adaptados com box de banho, área de convivência compartilhada com TV e

sofás, espaços para guarda e manipulação de medicamentos e cada dormitório é

preparado para acomodar de dois a quatro idosos.

O espaço dispõe ainda de outras áreas de convivência compartilhada composta

por, refeitório, salão social, sala multi recursos e ampla área externa. A saber a unidade

de acolhimento conta ainda com cozinha mobilada e totalmente equipada com

electrodomésticos, despensa de alimentos, lavanderia industrial, dispensa de fraldas e

sala para armazenamento de materiais de higiene e limpeza. 

 

Condições e formas de acesso
Demanda previamente referenciadas no CREAS e CRAS, podendo ter vaga

solicitada ainda pelos demais equipamentos que compõem a rede socioassistencial de

serviços do município, a efetivação de vaga se dá pela Secretaria de Desenvolvimento e

Assistência Social do Município de Guarulhos, conforme procedimento do Edital de

Chamamento Capítulo IV – Da Gestão das Vagas Públicas do Município e

encaminhadas ao serviço. 

A solicitação e encaminhamento para vagas efetivadas pelos serviços

especializados de atendimento à pessoa em situação de rua do Município (Serviço

Especializado de Abordagem Social) devem ocorrer em horário comercial e após

atendimento qualificado pelos equipamentos especializados (SEPOP e Centro POP)
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que deverão identificar e sanar as demandas primárias (higiene pessoal, alimentação e

protocolo de saúde).

As solicitações de acolhimento efetivadas pelos serviços de atendimento

especializado para pessoas em situação de rua do Município, ocorridas em período

posterior ao horário comercial e/ou fins de semanas, devem ser compreendidas como

acolhimentos emergenciais e aceitas mediante a apresentação de instrumental

específico e relatórios com as informações necessárias para o atendimento técnico e

protocolo interno de saúde devidamente realizado, a vaga terá sua formalização junto a

Divisão técnica responsável no primeiro dia útil seguinte para as demais providências e

transferência em até 72 horas. 

Capacidade de Atendimento: 74 usuários

Público Alvo: 
Pessoas de ambos os sexos a partir de 60 anos de idade, moradores do

Município de Guarulhos. Respeitando o seguinte esquema de disponibilização de

vagas:

● Perfil de Atendimento:
○ GRAU I: 14

○ GRAU II: 26

○ GRAU III: 34

Território:
Projeto de abrangência municipal, situado na região do Bonsucesso, a unidade

de atendimento da ILPI fica no bairro Vila Carmela e tem como serviços primários de

referência socioassistencial, o CRAS Ponte Alta, CREAS Marcos Freire, UBS Vila

Carmela (Regional de Saúde III), CEU Bonsucesso e Rede Pública municipal e estadual

de Educação.  

Estratégias Metodológicas
Considerando o arcabouço legal que constitui a legislação básica , resoluções e

normas técnicas a saber: Constituição da República Federativa do Brasil (Dispositivos

relativos ao idoso); Lei nº 5.869 de 11 de Janeiro de 1973 que Institui o Código de

Rua Segundo Tenente Renato Ometi, 65 - Cumbica - Guarulhos | SP 214



nucleobatuira.org.br

Processo Civil; Lei nº 8.842 de 4 de Janeiro de 1994 que dispõe sobre a Política

Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências; Lei nº

10.048, de 8 de Novembro de 2000 (Lei do Atendimento Prioritário) que dispõe quanto à

prioridade de atendimento às pessoas que especifica e dá outras providências; Decreto

nº 1.948, de 3 de Julho de 1996 que regulamenta a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de

1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, e dá outras providências; Decreto

nº 5.296, de 2 de Dezembro de 2004 que regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de

novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e

10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos

para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com

mobilidade reduzida, e dá outras providências; Lei no 10.741, de 1º de outubro 2003 que

dispõe sobre o Estatuto do Idoso; Resolução nº 109/2009 - Tipificação Nacional do

Serviços Socioassistenciais, Resolução nº40 / 2020 CNDH, que Dispõe sobre as

diretrizes para promoção,proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em

situação de rua, de acordo com a Política Nacional para População em Situação de

Rua. Resolução RDC nº 502 de 27 de maio de 2021 que dispõe sobre o funcionamento

de Instituição de Longa Permanência para Idosos, de caráter residencial.

O Plano de Trabalho visa garantir que todos os Direitos da Pessoa Idosa sejam

contemplados, desde o alojamento, alimentação, cuidados em saúde e lazer.

Caracteriza-se pela busca em manter e potencializar suas funções físicas e psíquicas a

fim de contribuir para a preservação de seu protagonismo em um exercício contínuo de

estímulos com vistas ao seu envelhecimento sadio.

Através de articulações com outros órgãos da Rede Socioassistencial do

Município como CRAS, CREAS, UBS, Ministério Público, Defensoria Pública e demais

equipamentos, buscar-se-á sanar qualquer tipo de demanda decorrente do acolhimento

institucional, provendo assim o acesso a benefícios previdenciários e se necessário

encaminhar a família para programas sociais de transferência de renda e demais

Políticas Públicas. 
As ações desenvolvidas na e pela unidade de acolhimento terão vistas nas

necessidades físicas, psíquicas e sociais da pessoa idosa, através de acompanhamento

diário multidisciplinar dos profissionais da entidade, munidos do instrumental intitulado

Plano Terapêutico Singular (P.T.S.), instrumental este que, possibilita que  a equipe 

em conjunto com familiares e a própria pessoa idosa acolhida, façam um planejamento
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das atividades em que serão inseridos, criando metas para o atendimento

individualizado. 

Em tempo, ressaltamos que no Plano Terapêutico Singular também deve constar

que, será garantido a todo usuário acolhido que esteja com as faculdades mentais e

condições físicas, devidamente autorizado pela equipe técnica e subsidiado por médico

responsável, o direito de ir e vir, desde que sejam cumpridas as regras estabelecidas

em regimento interno disponibilizado pela unidade de acolhimento.

O atendimento psicossocial terá por finalidade defender os direitos sociais dos

idosos, trabalhar para que todas as suas necessidades sejam atendidas, e todos seus

direitos sejam cumpridos, inclusive o acesso à renda, a fim de que o idoso inserido no

serviço ofertado tenha um envelhecer saudável. Os atendimentos serão individuais e

grupais de acordo com os graus de dependência e ocorrerão conforme a demanda. As

assembleias serão realizadas como um dos meios para viabilizar a participação dos

idosos nas decisões quanto ao funcionamento da unidade de acolhimento. Os Grupos

de Vivências se propõem como atividades que buscam reflexões acerca do processo

de envelhecimento e da convivência institucional, buscando a superação dos problemas

decorrentes da vivência no coletivo, orientam e incentivam para o protagonismo, tendo

em vista a preservação da sua história de vida, levando em consideração sua bagagem

cultural e seus costumes e também contemplar as manifestações de seus desejos,

interesses e sonhos. 

Será realizado o mapeamento dos recursos públicos e privados disponíveis no

território, que oferecem atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer para pessoas

idosas, incentivando a participação e fortalecimento dos vínculos comunitários. Nesse

sentido serão programadas atividades lúdicas, de lazer e ocupacionais, passeios e a

participação dos idosos em eventos diversificados, comemoração de datas festivas e de

aniversários e confraternizações, haverá intensa busca por colaboradores e recursos

para prevenir o isolamento dos idosos e da instituição, e para tornar o ambiente mais

dinâmico.    

Para a execução do serviço a equipe será composta pelos profissionais

conforme, preconizado nos documentos norteadores do serviço. A equipe trabalhará

para promover, proteger e manter a saúde dos idosos e atuará na prevenção de

doenças, promovendo os cuidados diários em caráter integral, a fim de buscar

melhorias em seus aspectos emocionais e cognitivos. A unidade conta ainda com
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atendimento médico, organizado de maneira sistêmica ao longo do mês tendo como

objetivo acompanhar o desenvolvimento e evolução do quadro de saúde dos usuários e

tornar mais assertivo o prognóstico e encaminhamento para a rede e atendimento com

especialistas.

Quanto ao aprimoramento de toda a equipe, a instituição procurará a formação e

capacitação continuada de todos os seus profissionais, incentivando sua participação

em palestras, minicursos e congressos, entre outros espaços e eventos que contribuam

para o conhecimento acerca do envelhecimento ativo e saudável, além de um plano de

formação continuada interna, com discussões dos casos e oficinas com a participação

de toda equipe e promovidas pela equipe técnica.

Grade de Atividades Desenvolvidas:

Ação Visita de Acolhimento Resultados esperados

Profissional
Responsável

Assistente Social, Enfermeiro e Psicólogo Melhor compreensão da
Equipe Multidisciplinar
acerca do estado
biopsicossocial da
pessoa idosa para
melhor adaptação e
prestação de cuidados.

Estratégia Avaliação qualificada, por meio de
instrumentais que contemplem
entrevista social, avaliação física e
psíquica.

Dias e
Horários

Segunda a sexta-feira (sempre que houver
demanda)

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Visita de Acolhimento Hospitalar Resultados esperados
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Profissional
Responsável

Assistente Social, Enfermeiro e Psicólogo Melhor compreensão da
Equipe Multidisciplinar
acerca do quadro clínico
e psicossocial a fim de
facilitar os
encaminhamentos aos
equipamentos de saúde
incluindo os
procedimentos para
farmácia de alto custo.
Desta forma,
qualificando a
adaptação e a
prestação de cuidados.

Estratégia Avaliação qualificada, por meio de
instrumentais que contemplem entrevista
social, avaliação clínica/ física e psíquica.
Solicitar exames e procedimentos
realizados durante o período de internação
e exames complementares.

Dias e
Horários

Segunda a sexta-feira (sempre que houver
demanda)

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Acolhimento Emergencial Resultados esperados

Profissional
Responsável

Equipe de plantão Idosos em lugar de
proteção e
adequados às
condições específicas
a essa faixa etária.

Estratégia Acolher idosos em situação de rua em
caráter emergencial por meio de solicitação
dos serviços de atendimento especializado
para pessoas em situação de rua do
Município. O acolhimento emergencial será
realizado mediante a apresentação de
instrumental específico e relatórios com as
informações necessárias para o
atendimento técnico e protocolo interno de
saúde devidamente realizado.

Dias e
Horários

Conforme demanda e articulação entre os
serviços
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Objetivo
Relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Acolhimento Institucional Resultados esperados

Profissional
Responsável

Equipe Técnica Integração do idoso
(a), a dinâmica da
casa e
acomodações.  Estratégia Realizar a acolhida de forma humanizada

com escuta ativa, complementando as
informações obtidas por meio da visita de
acolhimento e articulação com demais
serviços.

Dias e
Horários

De segunda à sexta-feira das 8h às 17h,
devido possíveis alterações no quadro
clínico e psíquico que venha a exigir maior
manejo da Equipe Técnica.

Objetivo
Relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Atividades de vida diária  Resultados esperados

Profissional
Responsável

Auxiliares de enfermagem e cuidadores de
idosos.

Reduzir situações de
isolamento Social. 

Estratégia Desenvolver ações para a superação de
situações que contribuam para a
intensificação da dependência, por meio
da promoção, socialização, interação e
autoconfiança.   
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Dias e
Horários

Diariamente

Objetivo
relacionado

Promover a convivência saudável entre os residentes de ambos os
sexos e diversos graus de dependência, bem como estimular a
integração da pessoa idosa que reside na instituição junto à
comunidade local, possibilitando a convivência familiar comunitária e
trocas intergeracionais;

Ação Cuidados de saúde Resultados esperados 
Profissional
responsável 

Médico, Enfermeiros, Psicólogo,
Fisioterapeuta, Nutricionista técnicos/ e
auxiliares em enfermagem e cuidadores

Idosos bem assistidos e
estabilizados com a
promoção dos cuidados
de cura e preventivos. Estratégia Consultas clínicas de rotina cuidados

básicos, prescrição e  administração de  
medicações aferir pressão arterial,
controle de peso, de diabetes, aplicação
do Protocolo Baseado na Avaliação
Geriátrica Ampla (AGA), Escala Visual
Analógica (EVA), rastreamento de
episódios de tonturas e quedas, Escala
de Atividades Básicas de Vida Diária de
KATZ, entre outros procedimentos que a
equipe de saúde julgar necessário.

Dias e
horários 

Diariamente 

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Encaminhamentos para a rede de
serviços 

Resultados esperados 

Profissional
Responsável

Assistente social e psicóloga 
Maior agilidade nos
encaminhamentos e
resolutividade dos casos
e ações coordenadas
com a rede. 

Estratégia Realizar a referência e contra referências
com os equipamentos da rede SUAS,
rede SUS e demais órgãos de garantia de
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direito e benefícios previdenciários para
usuários e quando necessário familiares;

Dias e
horários 

Diariamente e sempre que houver
demanda 

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Formação e capacitação Resultados esperados

Profissional
Responsável

Todos os envolvidos na execução do
serviço e convidados.

O fomento de
conhecimentos acerca
do serviço equipe
apropriada da legislação
da Política de
Assistência Social e
direitos, da execução dos
serviços e das
especificidades do
público alvo. 

Estratégia Realizar encontros, seminários,
Workshop, oficinas e minicursos.

Dias e
Horários

Trimestral 

Objetivo
relacionado

Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os
sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em
situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de
se auto sustentar e de conviver com a família, nos graus de
dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na
qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.

Ação Grupos de Vivência Resultados esperados 

Profissional
responsável 

Psicólogo e convidados (voluntários) Interação, troca de
experiências e
desenvolvimento da
cognição e do
protagonismo do idoso. 

Estratégia Oficinas culturais, arte, confraternização
em datas de aniversários e datas
comemorativas 
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Dias e
Horários

Quinzenalmente conforme a demanda e
cronograma da equipe.

Objetivo
relacionado

Garantir o acesso a programações culturais, de lazer, esportivas e
ocupacionais internas e externas, favorecendo o desenvolvimento de
aptidões, capacidade e oportunidades para que os indivíduos façam
escolhas com autonomia.

Ação Atendimento Psicossocial Resultados esperados 
Profissional
responsável 

Assistente Social e psicóloga Conhecimento da
história de vida do
usuário, criar subsídios
para elaboração do
Plano Terapêutico
Singular (PTS).  

Estratégia Atender os usuários individualmente ou
em grupo, com abordagem global
(cognitiva, emocional e social), a fim de
estabelecer vínculo de confiança para
construção de um projeto de vida.

Dias e
horários 

Diariamente, conforme a demanda e
cronograma da equipe.

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.

Ação Visitas domiciliares Resultados esperados 
Profissional
responsável 

Assistente Social Aproximação,
reaproximação,
construção/ reconstrução
dos vínculos familiares
com vistas na garantia
da convivência familiar. 

Estratégia Identificar, localizar referências familiares
e realizar a visita. 

Dias e
horários 

Conforme a demanda 

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.
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Ação Visitas de familiares e atendimentos Resultados Esperados 
Profissional
Responsável

Equipe Técnica Fortalecimento dos
vínculos familiares. 

Estratégia Receber familiares e propiciar
atendimento com vistas à orientação e
encaminhamento quanto às políticas
públicas disponíveis da rede de garantia
de direitos, bem como informar a
situação do idoso. 

Dias e
horários 

Finais de semana e feriado durante o
plantão técnico. 

Objetivo
relacionado

Promover a convivência saudável entre os residentes de ambos os
sexos e diversos graus de dependência, bem como estimular a
integração da pessoa idosa que reside na instituição junto à
comunidade local, possibilitando a convivência familiar comunitária e
trocas intergeracionais;

Ação Reuniões de Equipe Resultados Esperados
Profissional
responsável 

Coordenação Equipe de execução
alinhada com o plano de
trabalho, integrada e com
vistas nos mesmos
objetivos. 

Estratégia Partilha da rotina e troca de informações
nas trocas de plantões e reunião geral
com todos os envolvidos para melhor
adesão no plano de trabalho. 

Dias e
horários 

Diária (troca de plantões), mensalmente
(reunião de equipe técnica e
avaliação/reavaliação do PTS),
semestral (reunião geral) e reuniões
setoriais (quando necessário).

Objetivo
relacionado

Estabelecer ações de acolhida e atendimento que garantam a
proteção integral da pessoa idosa, concebendo condições para a
independência e o autocuidado em uma contribuição direta para
redução do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos. Sempre com vistas ao acesso à rede
socioassistencial, órgãos de garantia de direito e demais políticas
públicas de proteção orientadas à pessoa idosa.
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Cronograma de Atividades:

Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Visita de Acolhimento

Visita de Acolhimento Hospitalar

Visita de Acolhimento Emergencial

Acolhimento Institucional

Atividades de vida diária 

Cuidados de saúde 

Encaminhamentos para rede de
serviços

Formação e Capacitação  

Grupos de Vivência

Atendimento Psicossocial 

Visitas Domiciliares

Visitas familiares e atendimentos

Reuniões de Equipe

Grade semanal de ações (panorama de rotina)

horários 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo

06:00 as
07:40

Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene

7:00 às
8:00

Café da
Manhã

Café da
Manhã

Café da
Manhã

Café da
Manhã

Café da
Manhã

Café da
Manhã

Café da
Manhã

8:30 às
9:30

Educador
Físico

(grupo)

Educador
Físico

(grupo)

Educador
Físico

(grupo)

Educador
Físico

(grupo)

Educador
Físico

(grupo)

Espaço
para

visitas

Espaço
para

visitas

9:30 às
11:00

Fisioterapia
(individual)

Fisioterapia
(individual)

Fisioterapia
(individual)

Fisioterapia
(individual)

Fisioterapia
(individual)

9:00 às
10:00

Lanche
Manhã

Lanche
Manhã

Lanche
Manhã

Lanche
Manhã

Lanche
Manhã

Lanche
Manhã

Lanche
Manhã
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11:00 as
12:00

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

14:00
as 14:30

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche

15:00 às
16:30

Dança
Sênior

Atividade em
Grupo

(psicologia)

Espaço
Ecumênico

Atividade em
Grupo

(psicologia)

Atividade em
Grupo

(psicologia)

Espaço
para

Visitas

Espaço
para

Visitas

17:00 as
18:00

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar

18:00 às
20:00

Televisão /
vídeo

Televisão /
vídeo

Televisão /
vídeo

Televisão /
vídeo

Televisão /
vídeo

Televisão
/ vídeo

Televisão
/ vídeo

20:00 as
21:00

Ceia Ceia Ceia Ceia Ceia Ceia Ceia

a partir
das

21hr.

Repouso
noturno

Repouso
noturno

Repouso
noturno

Repouso
noturno

Repouso
noturno

Repouso
noturno

Repouso
noturno

 
 
 
Monitoramento e Avaliação 

Entendemos a avaliação como um processo contínuo e cumulativo,

contextualizado durante todo o processo de atendimento, realizando práticas avaliativas

diagnósticas, investigativas, participativas, levando em consideração o usuário como um

todo, sua bagagem cultural e as diferenças individuais. Para garantir um bom

desempenho e avaliação do plano de trabalho executado seguindo os impactos sociais

previstos na Norma de Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, agentes

sociais e técnicos deverão desenvolver suas funções, orientando e criando novas ações

priorizando os objetivos propostos pelo plano de trabalho.

O processo de avaliação dar-se-á por meio com Divisão Técnica de

Acompanhamento a Gestão da Execução Indireta- DTAGEI /, Seção Técnica de

Supervisão de Proteção Social Especial de Execução Indireta da SDAS. Terá como

objetivo medir a eficiência e eficácia das ações realizadas no serviço e articulação com

os demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais, com

vistas nos impactos esperados de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços

Socioassistenciais de redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus

agravamentos ou reincidência. 
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Compreendemos que a Assistência Social se caracteriza como um campo de

efetivação de direitos, voltada para o enfrentamento da pobreza e para a construção e o

provimento de mínimos sociais de inclusão e para a universalização de direitos,

buscando romper com tradições clientelistas que historicamente permeiam áreas que

sempre foram vistas como prática secundária, em geral adstrita. Os indicadores

previamente estabelecidos buscam criar condições para um processo contínuo e

permanente de desenvolvimento aliado a avanços sociais consistentes. Em busca

resultados efetivos o Plano de Trabalho organizou o plano de avaliação a partir de três

(03) eixos de verificação, sendo eles:  

● EIXO DE QUALIDADE DE VIDA: Melhoria das relações familiares e sociais;

● EIXO CENSITÁRIO: A sistematização de um conjunto de variáveis com vistas ao

monitoramento da situação do espaço atendido pelo Plano de Trabalho com

vistas a ruptura do nivelamento social pré existente.

● EIXO DE GARANTIA DE DIREITOS: Reúne o índice de encaminhamentos a

programas de promoção do acesso a serviços públicos de bem-estar social e

fortalecimento da cidadania;

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Qualidade de
Vida

número de usuários por motivo de
acolhimento

Plano Terapêutico Singular

número de usuários por grau de
dependência

número de usuários com visitas familiares

número de usuários participantes dos grupos
de convivência

número de usuários participantes de
atividades culturais externas e/ou internas

número de usuários que mantém ocupações
externas 

número de usuários que retomaram os
estudos
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número de usuários por motivo de
desacolhimento

 

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Censitário número de atendidos por sexo

Ficha de acolhimento
número de atendidos por idade

número de atendidos por raça

número de atendidos por etnia

número de idosos por escolaridade

número de idosos por tipo de deficiência

número de idosos por local de nascimento

Eixo Indicadores Instrumental de verificação

Garantia de
Direitos

número de usuários com acesso ao BPC Plano Terapêutico Singular
Relatório circunstanciado de
atendimentonúmero de usuários com acompanhamento

médico em dia

número de usuários encaminhados para
acompanhamento na rede de saúde
especializada

número de usuários em processo de
regularização de Benefício de Prestação
Continuada

número de usuários com aposentadoria
regularizada

número de usuários encaminhados a outros
serviços da rede socioassistencial (por tipo
de serviço)

número de usuários acompanhados
regularmente pelo CREAS
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Plano de Aplicação de Recursos

Quantidade de Vagas Solicitadas: 74 Valor total: R$  1.435.200,00

Despesa Item Unidade Valor Total R$

Recursos
Humanos

Coordenador 01 R$ 2.450,00

Assistente social 01 R$ 2.710,00

Psicóloga 01 R$ 2.710,00

Nutricionista 01 R$ 2.570,00

Assistente admin0 01 R$ 2.400,00

Enfermeiras 02 R$ 5.620,00

Aux. de enfermagem 10 R$ 20.000,00

Cuidadores de idosos 05 R$ 8.850,00

Cozinheiras 02 R$ 3.640,00

Aux. cozinha 02 R$ 3.148,00

Aux. limpeza 05 R$ 7.900,00

Aux. manutenção 01 R$ 1.750,00

Motorista 01 R$ 2.118,00

Aux. serv. gerais 02 R$ 3.060,00

Vale Transporte + cesta básica R$ 12.600,00

Encargos Sociais R$ 14.870,00

SUBTOTAL (Recursos Humanos)                  R$ 96.396,00

Despesa Item Valor Total R$

Demais Despesas

Alimentação R$ 2.266,00

Material de higiene e limpeza,
medicamentos e insumos

R$ 7.568,00
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farmacológicos, oxigênio, consultas
médicas.

Agua, energia elétrica, telefone, internet R$ 7.020,00

Cama, mesa, banho, colchões, vestuários,
calçados

R$ 1.000,00

Manutenção de equipamentos, anvisa,
avcb

R$ 2.800,00

Reposição de camas e guarda roupas R$ 2.000,00

Material pedagógico, serviços contábeis,
transporte por aplicativo, locação de
ônibus, IPVA. , material de escritório

R$ 550,00

SUBTOTAL (Demais Despesas) R$ 23.204,00

TOTAL (GERAL - MÊS) R$  119,600,00
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A INSTITUIÇÃO
O Núcleo Batuíra - Serviço de Promoção da Família está legalmente estabelecido desde abril de 1973 e

apresenta uma estrutura organizacional que perpassa a ideia assistencial que compreende o senso comum,
determinando todo seu escopo de atendimento a partir de missões e valores muito claros, onde em acordo com
sua missão descreve seu trabalho da seguinte forma:

O Núcleo Batuíra tem como missão atuar na melhoria da estrutura familiar com intervenções na
assistência à criança, adolescente, adultos e idoso, contribuindo com estas ações para o
cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, conscientes que a melhora do
homem se transforma na melhora do mundo. (NÚCLEO BATUÍRA, 2015)

Uma missão que se faz pautada no cumprimento das metas para o Desenvolvimento do Milênio, este que
por sua vez se deu em setembro de 2000 a partir de um acordo firmado entre 189 nações membro da Organização
das Nações Unidas com vistas ao combate da extrema pobreza e outros males naturais à sociedade
contemporânea (ONU, 2001). E nos coloca frente uma organização que buscou o reordenamento de suas ações a
partir de perspectivas atuais, porém sem perder os valores prescritos na sua fundação como posto em sua ata de
constituição, elencados como abaixo descritos:

1. Respeito ao ser humano; 2. Desenvolvimento da instituição familiar; 3. Generosidade no trato
com o próximo; 4. Integridade na tomada de ações;” (NÚCLEO BATUÍRA, 2015)

Tal preocupação em se manter atento aos movimentos de transformação que se apresentaram ao mundo
contemporâneo ao longo dos últimos quarenta anos e se fizeram acentuados a partir dos últimos anos do século
XX e início do século XXI com o aprofundamento de uma política que em acordo com Ladislau Dowbor (2008) “...o
social deixa de ser um meio para assegurar objetivos econômicos…, o econômico passa a ser visto como um meio
para melhorar a qualidade de vida das pessoas...” (p. 29).

Fica evidente então que desde sua fundação, no bairro de Cumbica em Guarulhos por Lydia Kitz Moreira, o
Núcleo Batuíra busca desde seu primeiro dia minimizar as carências detectadas junto ao público atendido e
cumprir sua missão estatutária de contribuir de forma efetiva no cumprimento dos objetivos do milênio e
conscientes de que só a melhoria do homem garante a melhoria gradativa do mundo.
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 NOVOS MODELOS DE AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO
Ao se estabelecer um novo marco do contrato social a partir do último quarto do século XX e nos primeiros

anos que se constituem no século XXI, a partir de políticas neoliberais se faz necessária a compreensão de novas
abordagens e expressões que se apresentam as questões sociais (MOUSSALLEM, 2014), que se sobrepõem a
analises de desenvolvimento dos Estados modernos em voga ao longo do século XX em especial quanto ao
descrito como crescimento econômico e subsequente desenvolvimento econômico. Onde Paulo Sandroni (1999)
destaca crescimento econômico como:

“...o crescimento de uma economia é indicado ainda pelo índice de crescimento da força de
trabalho, pela proporção da receita nacional poupada e investida pelo grau de aperfeiçoamento
tecnológico.” (SANDRONI, 1999. Pág. 141)

Enquanto Stanley L. Brue (2005) destaca o desenvolvimento econômico como:
“...um processo pelo qual uma nação melhora seu padrão de vida durante determinado período.
Especialistas em desenvolvimento econômico analisam as forças e as políticas que causam ou
impedem a elevação dos padrões de vida em nações de renda baixa ou média.” (BRUE, 2005.
Pag. 459)

Pode-se verificar a partir destes dois autores definições que analisam em voga índices de industrialização
entre diferentes nações a partir daquela já desenvolvida, seguida de outras e desenvolvimento e por fim aquelas
que buscam estratégias de superação do atraso frente às anteriores. Analises que consistem “... no aumento da
atividade industrial em comparação a atividade agrícola, migração da mão de obra do campo para as cidades,
redução das importações de produtos industrializados e das exportações de produtos primários...” (SANDRONI,
1999).

Todavia, tais analises não possibilitam compreender as disfunções características a uma sociedade
capitalista nos apresentando somente seus aspectos econômicos e tecnológicos inviabilizando o entendimento de
possíveis vulnerabilidades sociais, que possibilitem o desenvolvimento de políticas sociais de enfrentamento a tais
situações e a atribuindo um caráter individual subjetivo que acaba por legitimá-la (HÜNING, 2003), impedindo a
construção de políticas sociais com vistas a sua superação.

Nos últimos anos do século XX, principalmente na América Latina existe um significativo avanço na
construção de um marco conceitual da vulnerabilidade social realizado por Carolina Mozer junto ao Banco Mundial
através de pesquisa de estratégias de redução da pobreza em 1998, como descrito por Simone Rocha da Rocha
Pires Monteiro (2011):

“...ao apontar que os riscos de mobilidade social descendentes não se apresentavam apenas
para a população pobre, mas para a sociedade em geral, uma vez que a desproteção e a
insegurança transcendem a capacidade de satisfação das necessidades básicas. Outro avanço
importante nesse estudo é que ele considera ativos individuais como condicionantes do grau de
vulnerabilidade, logo, compreende a vulnerabilidade de uma forma mais ampla.” (PIRES
MONTEIRO, 2011. Pág. 32)

A vulnerabilidade a partir deste marco passa a ser compreendida como a exposição a riscos de naturezas
distintas constituindo um produto negativo da relação entre recursos simbólicos e materiais, de indivíduos ou grupo
(PIRES MONTEIRO, 2011). Deteriorando recursos pessoais, sociais e terminando por esvaziar os direitos e
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recursos de relações sociais de um indivíduo ou todo um grupo dividindo o Estado em pequenas ilhas de inclusão
que passam a existir em vastos arquipélagos de exclusão (BOAVENTURA, 2002) em um processo que vai se
ampliando gradualmente em acordo com o grau de industrialização e dependência do Estado, como visto de
maneira clara no Estado brasileiro e demais nações que compõem a América Latina, por exemplo. Ou seja, se
constitui a partir de uma transformação societária, produto dos diferentes acordos engendrados ao longo do
processo de construção histórica de uma Nação.

Sendo assim, o desenvolvimento de um Estado tendo como uma de suas premissas a vulnerabilidade
social, deve se fazer avaliada em acordo com Pires Monteiro (2011), como um conjunto articulado de condições
que irão implicar a qualidade, quantidade e diversidade dos recursos internos levando em consideração aspetos
físico, financeiro, humano e social. Um conceito de avaliação sistêmica como colocado por Ignacy Sachs (1995)
onde:

“...a pluralidade das vias de desenvolvimento está mais do que na ordem do dia. As estratégias
que levam a esse devem considerar certas especificidades comuns a vários países... o que
permite conceber certas tipologias de tipo heurístico. É a mesma coisa no que diz respeito às
singularidades de cada país, ...contexto histórico e cultural, contexto ecológico, contexto
institucional...” (SACHS, 1995. Pag. 42)

Portanto, pensar o desenvolvimento como uma avaliação sistêmica que englobe todos os aspectos que
constituem uma sociedade se faz como caminho a ser estabelecido na construção de novas políticas públicas de
interesse social e econômico do Estado contemporâneo tal qual posto no artigo primeiro da resolução 41/128 de 04
de dezembro de 1986 da Organização das Nações Unidas (ONU) que diz:

“Art.1: O direito ao desenvolvimento é um direito inalienável em virtude do qual toda pessoa e
todos os povos têm o direito de participar e contribuir para o desenvolvimento econômico,
social, cultural e político, e de beneficiar-se desse desenvolvimento, de modo que todos os
direitos e liberdades fundamentais do homem possam ser realizados plenamente.” (ONU,
1986)

Frente a tais desafios que demandam os novos modelos de análise de desenvolvimento postos acima e
considerando a política neoliberal de um Estado mínimo, as organizações do terceiro setor se postam como
essenciais a este desenvolvimento com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades sociais e crescimento da
economia nacional a partir do desenvolvimento local sustentável onde em acordo com Luiz Carlos Merege (2008)
por trabalharem em comunidades e com comunidades conhecem melhor os efeitos das políticas econômicas nos
indivíduos e nas famílias. Um conceito de desenvolvimento endógeno como apontado por José Renato de Souza
Filho (2010) que, atento as questões regionais busca soluções para a melhoria da qualidade de vida da população,
onde o autor nos destaca:

“...é considerar a importância da sociedade e das relações sociais no processo de
desenvolvimento da região. (...) a sociedade civil, e nela compreendida as formas locais de
solidariedade, integração social e cooperação, pode ser considerada o principal agente de
modernização e de transformação socioeconômica em uma região... (SOUZA FILHO, 2010.
Pág. 2)

Se percebe, portanto, a partir da análise dos diferentes autores que novos processos de avaliação do
desenvolvimento se fazem incorporados em direção a superação das diferentes vulnerabilidades que assolam a
sociedade contemporânea, em detrimento à uma cultura analítica centrada nos aspectos econômicos para se
delimitar a qualidade de vida de um determinado grupo. Um momento onde em acordo com Joseph E. Stiglitz,
vice-presidente e Economista Chefe do Banco Mundial no ano de 1998, reconhecemos que nós como indivíduos e
como sociedade, podemos contribuir na redução por exemplo da mortalidade infantil, aumentar a expectativa de
vida e a produtividade (STIGLITZ, 1998).
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E mesmo que ainda como parte integrante da ideologia intrínseca a política neoliberal que enfraquece o
Estado, o terceiro setor e as organizações que o compõem se fazem primordiais, em uma sociedade fadada ao
que Boaventura Souza Santos (2002) determinaria como fascismo societal, não o regime político dos anos 30 do
século XX, mas sim um regime social e civilizacional. Onde não se fez necessário o sacrifício da democracia para a
promoção do capitalismo em um Estado vitimado por um consenso (Washington, 1988) que o coloca como fraco e
demonstrações de força deste passam a ser sua fraqueza e causa da desorganização civil. E veem a colocar
portanto, o terceiro setor como peça fundamental na participação e inovação de políticas sociais que busquem a
inserção do indivíduo no contrato social que rege a sociedade contemporânea.
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EIXO CRIANÇA E ADOLESCENTE
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PLANO DE TRABALHO: BAVIN

Data do início de funcionamento do Serviço: 02 de janeiro de 2020.
Endereço: Rua Renato Ometi,65 - Cumbica - Guarulhos/SP.
Tipo de proteção/serviço: Proteção Social Básica.
Local de desenvolvimento das ações: Rua Renato Ometi,65 - Cumbica - Guarulhos/SP.
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Amanda Renata Gaiotto Cruz Sinnhofer.
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Pedagoga.
Fonte de Financiamento: FMAS.
Período de Referência: Anual – 2020.

1º sem. 2020 JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN.
Número de atendidos programado 116 116 116 116 116 116
Número de atendidos executado 106 79 79 80 80 80

2º sem. 2020 JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.
Número de atendidos programado 116 116 116 116 116 116
Número de atendidos executado 80 80 80 80 80 80

1. Atividades Desenvolvidas

A execução do plano de trabalho BAVIN neste primeiro semestre de 2020 transcorreu de maneira atípica,
em um primeiro momento devido a demora na liberação de vagas junto à central de vagas controlada pela
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do Município de Guarulhos, ocorrendo apenas na primeira
quinzena de março, bem como o cenário de isolamento social imposto por conta da rápida disseminação do vírus
COVID-19 não apenas no Município de Guarulhos, mas em todo território nacional. Tais fatores fizeram com que a
equipe responsável pelo plano de trabalho reorganizasse o planejamento a fim de atingir os objetivos propostos pelo
plano de trabalho e pudesse ainda amenizar os impactos do isolamento social prolongado em uma população já
marcada por inúmeros fatores de risco social.

De tal maneira tendo em vista o período de pandêmico e atendendo aos Decretos Municipais nº
36.711/2020, 36.723/2020, 36.756/2020, 36.757/2020, 36.810/2020 e 36.842/2020 da Prefeitura Municipal de
Guarulhos e os Memorando Circulares 001/2020, 002/2020, 003/2020 e 004/2020 – SDAS. A equipe buscou se
adequar ao cenário posto e focada no cumprimento do plano de proteção social básica proposto pelo Plano de
Trabalho e redesenhou seu modelo de atendimento junto aos usuários inscritos no Plano de Trabalho.

A partir então da publicação dos decretos e memorando circulares supracitados o Núcleo Batuíra teve a
suspensão do atendimento direto ao público nos espaços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos mantidos
pela OSC. Um dos espaços afetados foi onde ocorria desde janeiro de 2020 o desenvolvimento do Plano de
Trabalho BAVIN, orientado a crianças de 06 à 12 anos. Em tempo destacamos que o Planos de Trabalho se
propõe ao atendimento de 116 crianças na região de Cumbica.

É importante destacar que este Plano de Trabalho busca se integrar às necessidades locais, nivelado pela
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Capítulo 3 – Serviços de Proteção Social Básica), Estatuto da
Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90) com atenção especial aos artigos 3º, 15º, 17º, 53º, 58º, 68º e 71º, bem
como a CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA em particular ao artigo 203º itens I e II. Seu objetivo central
sempre esteve pautado na prevenção de ocorrências de situações de risco social de crianças, fortalecimento da
convivência familiar e comunitária, bem como oportunizando o acesso às informações sobre direitos e participação
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cidadã ao estimular o desenvolvimento do seu protagonismo, propiciado a partir de trocas de experiências e
vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.

De tal maneira, frente ao cenário imposto pela situação de pandemia é iminente necessidade de
afastamento social o corpo de colaboradores envolvidos no desenvolvimento diário deste Plano de Trabalho
buscou desempenhar um plano estratégico que possibilitasse em diversas frentes reduzir os impactos da
quarentena junto ao público atendido.

A base metodológica da proposta de atendimento ao longo desse período está centrada na realidade
concreta como ponto de partida para toda abordagem, em linhas gerais podemos dizer que, sempre em acordo
com as peculiaridades presentes em cada faixa de atendimento, os temas geradores que norteiam os assuntos ou
questões são extraídas da realidade de cada usuário e a partir daí esmiuçando-os gradativamente a fim de
amenizar os já conhecidos efeitos do COVID-19 nesse público atendido.

O plano de atuação tem sua atuação dividida em três pontos de comunicação e atendimento distintos e ao
mesmo tempo complementares, sendo eles:

A. Formação de grupos de whatsApp com educadores, coordenação, técnicos, usuários e responsáveis;
B. Formação de grupo aberto em rede social (Facebook);
C. Agendamento de atendimentos presenciais para retirada de cestas básicas e kit de higiene;

1.1 Mídias Sociais - Facebook e WhatsApp como ferramentas de proteção básica.

A formação do grupo de WhatsApp pode ser compreendida como o primeiro passo para o desenvolvimento
de toda estratégia. Nesses grupos foram inseridos todos os usuários e colaboradores envolvidos, nesse caso como
se trata de um plano voltado para crianças foram inseridos os seus responsáveis. Logo nos primeiros dias ficou
evidenciada a necessidade de aproximação entre equipe e público alvo, o que facilitou a implementação das ações
orientadas a este eixo estratégico. São elas:

A. Estreitamento dos laços entre corpo de colaboradores e usuários durante o período de isolamento
social;

B. Atualização e suporte quanto à benefícios socioassistenciais disponíveis à população de baixa
renda;

C. Conscientização e orientações quanto aos cuidados necessários para
D. prevenção do COVID-19, bem como os principais sintomas e locais de atendimento;
E. Oferta de vídeos curtos de aulas e atividades passíveis de desenvolvimento em ambiente

doméstico para execução de usuários e responsáveis;
F. Agendamento de atendimento por videochamada e ou telefônico individual com o corpo técnico,

quando necessário;

“Sou MT grata por tudo que o colégi batuira tem feito por nossas crianças um projeto Onde
ajuda não somente nossos filhos mais Tb nos mãe..Não vejo vejo hora de acabar essa
pandemia e tudo voltar a nossa rotina cotidiana agradecida por todos vocês do projeto💟”
Mensagem Talita Aparecida Campos da Silva mãe de Mirella Fátima Campos da Silva,
usuária do Plano de Trabalho BAVIN em 18/05/2020;

A taxa de adesão ao grupo por parte de usuários atingiu cerca de 93% do público atendido.

No que diz respeito ao agendamento de atendimentos individuais, já foram feitos 14 atendimentos
individuais com especial destaque aos atendimentos da psicóloga do plano de trabalho. Quanto às orientações
frente ao acesso aos diferentes benefícios socioassistenciais, são feitas continuamente orientações referentes ao
acesso, bem como monitoramento da situação de cada caso, dada principalmente as dificuldades apresentadas
por cada usuário no que diz respeito ao acesso e liberação do benefício.
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Relação de vídeos utilizados como base para atividades socioeducativas no Plano de Trabalho, durante o
período de afastamento social:

● Devo ou não castigar os meus filhos (Educação dos filhos) – Rosely Sayão
● Relações Abusivas – Dra. Ana Beatriz B. Silva
● Autoestima: Causas e como melhorar – Frederico Mattos
● Meus filhos não me escutam – Rossandro Klinjey
● Ressignificar a Vida ( Ana Beatriz Barbosa Silva )
● Autoconhecimento ( Fred Mattos )
● Como evitar a Autossabotagem ( Fred Mattos )
● Onde seus problemas iniciaram ( Fred Mattos )
● Meus filhos não me respeitam! (Rossandro Klinjey)
● Perigo do uso de celular, tablet e Tv para as crianças (Dra. Maria Fernanda –
● Psiquiatra / Dr. Saulo – Neurologista)
● Quanto tempo posso deixar meu filho usar o celular e internet (Dra. Maria Fernanda –Psiquiatra /

Dr. Saulo – Neurologista)

Em tempo, cabe ressaltar que, os impactos psicológicos na saúde mental são esperados diante do evento.
Contudo, o atendimento online neste momento se fez necessário, tendo como objetivo oferecer um espaço coletivo
de comunicação, construção de proximidade, cuidado e afeto, possibilitando a promoção do bem estar
psicossocial, redução do estresse agudo, oferecer primeiros cuidados psicológicos, evitando danos adicionais,
avaliar as necessidades e preocupações, propor orientações para o manejo do estresse,ansiedade e auto cuidado,
assim como realizar encaminhamento para rede psicossocial, em caso de maior necessidade.

A utilização da mídia social (Facebook) para compartilhamento e difusão de experiências pedagógicas,
vem sendo bem aceitos pela comunidade atendida. A utilização do Facebook tem possibilitado vantagens que se
desenham duradouras como a divulgação de atividades rotineiras no plano de trabalho e passíveis de aplicação
em ambiente doméstico.

Além disso, por meio da mídia social, está sendo possível estabelecer a criação de acervo de atividades,
possibilitando a fácil utilização e disponibilidade de acesso ao material sempre que necessário. A implementação
desta etapa do planejamento baseia-se no fato de que as relações sociais possibilitam o compartilhamento
contínuo de informação e através do uso dessa informação, o conhecimento possa ser modificado, expandido,
fortalecido, por meio da cooperação de todos os integrantes do grupo, o que tem proporcionado a horizontalização
do aprendizado.

Deste modo o processo de ensino-aprendizagem proposto pode ser constantemente aprimorado, o que
contribui para os avanços na consolidação das ferramentas tecnológicas como instrumento de aprendizagem na
comunidade atendida bem como, colaborar no combate de fatores que influenciam o impacto psicossocial
diretamente relacionados a magnitude da epidemia e o grau de vulnerabilidade em que a pessoa se encontra no
momento.

1.2 Atendimento presencial e entrega de insumos de primeira ordem.

Para compreensão e implementação dessa etapa do plano estratégico desenhado para execução
enquanto da duração do período de afastamento social é preciso mensurar o impacto de medidas de afastamento
social em regiões periféricas, em especial com indivíduos e famílias com altos índices de vulnerabilidade
socioeconômica.

No cenário que se apresenta é comum que haja dificuldades de compreensão em relação às respostas
que devem ser dadas para minimizar suas consequências. Assim, a Instituição direcionou suas ações junto aos
programas de Proteção Social Básica de acordo com a classificação da intensidade da situação, disposto na
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Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016 para situações de Emergência e Calamidade. Vale ressaltar
que tal medida foi adotada dada a excepcionalidade da situação e ausência de documentos para o enfrentamento
de cenários pandêmicos.

Cientes do papel executado junto ao poder público municipal na defesa e garantia dos direitos, a fim de
assegurar a proteção das pessoas e famílias atendidas a Instituição reorganizou seus recursos financeiros
destinados para o desenvolvimento desse Plano de Trabalho para entrega de cestas básicas e kits de higiene (este
programado para a segunda quinzena de maio) ao longo de todo período de duração da situação pandêmica,
sempre alternado aos itens de alimentação e higiene entregues pelo poder público em um método não excludente
e sim complementar. Ou seja, o recebimento de um kit ou cesta básica não exclui o outro mas sim o complementa.

Ao longo desse período já foram entregues mais de 100 cestas básicas e kits de higiene (2 máscaras de
pano, 1 álcool em gel 200g, 1 creme dental 70g, 1 escova de dente adulto, 1 escova de dente infantil, 1 sabonete
em barra  85g e 1 livro Minutos de sabedoria).

● Em tempo é importante ressaltarmos que a entrega desses insumos de primeira ordem se tratam de
benefícios eventuais em um contexto emergencial, não podemos deixar de reforçar seu caráter de
brevidade, ou seja, o acesso foi possibilitado de forma célere, de maneira a complementar as ações do
poder público municipal e amenizar o aprofundamento das diferentes vulnerabilidades previamente
detectadas pelas equipes em decorrência da calamidade.  

1.3 Desenvolvimento de Atividades nas Unidades de Acolhimento Institucional para Crianças e
Adolescentes:

Este eixo tem por finalidade qualificar o período de isolamento social na Casa de Acolhimento, a partir da
oferta de atividades recreativas pautadas nos objetivos centrais do Plano de Trabalho e executadas dentro de cada
unidade de acolhimento.

Desta maneira o desenvolvimento humano, debruça-se essencialmente sobre o domínio do aprender a
conhecer e, em menor escala, do aprender a fazer. Estas aprendizagens, direcionadas para a aquisição de
instrumentos de compreensão, raciocínio e execução, não podem ser consideradas completas sem os outros
domínios da aprendizagem, muito mais complicados de explorar, devido ao seu caráter subjetivo e dependente da
própria entidade, que colabora de forma mais efetiva no atendimento das necessidades locais e no cumprimento
de parte da Missão da Instituição no cumprimento dos objetivos do milênio, determinados pela ONU, nessas
comunidades.

O plano estratégico discorre seu atendimento protetivo a partir de práticas que busquem integrar os
interesses e particularidades próprios a cada um dos grupos etários alvo a valores societários necessários ao
desenvolvimento cidadão, sendo cada bloco dividido por um recorte etário a considerar o primeiro bloco de 6 a 08
anos e 11 meses e o segundo de 09 a 12 anos e 11 meses, efetivado cada dia em uma unidade diferente.

2. Objetivos

Tendo como base os Temas Geradores como forma de tomar da realidade concreta o ponto de partida do
plano de abordagem, com vista a superação de práticas estanques e desatualizadas contemplando as reais
questões trazidas pelos usuários, sendo assim, esse método tornou o processo ensino - aprendizagem voltada às
necessidades e aos interesses populares.

Em linhas gerais pode-se dizer que, sempre em acordo com as peculiaridades presentes em cada faixa de
atendimento do plano, os temas geradores nortearam assuntos ou questões extraídas da realidade de cada
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usuário, para que em torno de tais questões fossem desenvolvidos os conteúdos e práticas necessárias à
intervenção concreta na realidade. Por meio da relação entre prática-teoria-prática, o plano de trabalho buscou que
os usuários fossem estimulados a perceber como utilizavam na prática social os conhecimentos produzidos ao
longo de sua participação, por meio do estímulo à suas habilidades, conhecimentos práticos, que somente ações
concreta poderiam proporcionar.

3. Recursos Humanos disponíveis para a execução do plano de trabalho

Nome Escolaridade Cargo Carga Horária
Semanal

Regime
trabalhista

Amanda Renata Gaiotto
Cruz Sinnhofer Ensino Superior Completo Coordenadora de

Projeto 22h CLT

Ana Maria Veríssimo Ensino Superior Completo Psicóloga 15h CLT

Marcus Fraga Ensino
Superior Completo Educador Social 44h CLT

Iara de Cássia Peleias Cruz Ensino
Médio Completo Oficineira 44h CLT

José Antônio Fernandes
Fuscaldo

Ensino
Médio Completo Oficineiro 44h CLT

Marcelo Isaias Gonçalves
Porto Ensino Médio Completo Auxiliar

operacional 44h CLT

a contratar Ensino Superior Completo Assistente. Social 15h CLT
Lucilene Avelino Borges Ensino Médio Completo Ass. Administrativo 44h CLT
Edinalva Moreira dos
Santos

Ensino
Médio Completo Auxiliar operacional 44h CLT

Roger Silva Pinto Ensino Médio Completo Auxiliar
Administrativo 44h CLT

Elaine Cristina Cortez Ensino Superior Completo Pedagoga 44h CLT
a contratar Ensino Médio Completo Educador Social 44h CLT

4. Pontos Facilitadores

A manutenção do leque de ações aliados a estas novas atividades iniciadas neste trimestre, corroboraram
não apenas no enfrentamento de possíveis situações de violência junto ao público atendido, situações estas muitas
vezes atenuadas pelo necessário prolongamento do estado de afastamento social. A partir de ações conjuntas
(SDAS e parceiros privados) e a oferta contínua de atendimentos individuais ou grupais pela equipe a fim de
permitir aproximação e uma sensação de pertencimento e bem estar, sendo este um espaço coletivo com oferta de
cuidados à distância.

5. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação

Um dos vínculos mais afetados com a ocorrência da situação de isolamento social que vivemos refere-se
ao vínculo das famílias com a comunidade. Em situações como esta, o indivíduo tende a perder suas referências
comunitárias, seus laços de amizade e cooperação e pode se sentir abandonado e isolado. Em momentos como
este, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é essencial para amenizar esta situação.

Desta maneira, a partir da adoção de diferentes tecnologias na execução dos programas de proteção
básica, a Instituição pode garantir a continuidade do atendimento às pessoas e famílias que já vinham sendo
acompanhadas pelos Planos de Trabalho. Cientes que a partir dessas estratégias de monitoramento e
atendimento, se dentre as pessoas e famílias já acompanhadas houverem confirmação de casos, será possível um
acionamento mais rápido de serviços para o acompanhamento especializado, o que diante do agravamento do
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cenário pandêmico pode se tornar mais complexo diante da vulnerabilidade e do risco social a qual a população
atendida se encontra.

6. Avaliação:

A estudo a partir de Temas Geradores como forma de tomar da realidade concreta o ponto de partida do
plano de abordagem, com vista a superação de práticas estanques e desatualizadas contemplando as reais
questões trazidas pelos usuários, sendo assim, esse método tornou o processo ensino - aprendizagem voltada às
necessidades e aos interesses populares.

Em linhas gerais pode-se dizer que, sempre em acordo com as peculiaridades presentes em cada faixa de
atendimento do Plano, os temas geradores nortearam assuntos ou questões extraídas da realidade de cada
usuário, para que em torno de tais questões fossem desenvolvidos os conteúdos e práticas necessárias à
intervenção concreta na realidade. Por meio da relação entre prática-teoria-prática, o Plano de Trabalho buscou
que os usuários fossem estimulados a perceber como utilizavam na prática social os conhecimentos produzidos ao
longo de sua participação, por meio do estímulo à suas habilidades, conhecimentos práticos, que somente ações
concretas poderiam proporcionar.

7. Síntese estatística:

● Número total de atendidos: 108 usuários.
● Número de usuários pelo termo de fomento: 116 usuários.
● Número de desligamentos: 27 desligamentos.

● Motivo: mudança de endereço, rendimento escolar e por motivos de saúde.
● Número de pessoas na fila de espera: 70 pessoas.
● Número de encaminhamentos para outros recursos, quantificar e nomear:

o Cras Presidente Dutra
o Caps Presidente Dutra
o Defensoria Pública da União
o UBS Mário Macca
o UBS Santo Afonso
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RESULTADOS QUANTITATIVOS DO MONITORAMENTO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES,
JOVENS E ADULTOS.

A. Número de participantes por sexo e idade (06 a 15 anos):
FEMININO

● 06 anos: 07 atendidos;
● 07 anos: 07 atendidos;
● 08 anos: 08 atendidos;
● 09 anos: 13 atendidos;
● 10 anos: 09 atendidos;
● 11 anos: 07 atendidos;
● 12 anos: 06 atendidos.

MASCULINO
● 06 anos: 06 atendidos;
● 07 anos: 10 atendidos;
● 08 anos: 12 atendidos;
● 09 anos: 12 atendidos;
● 10 anos: 06 atendidos;
● 11 anos: 03 atendidos;
● 12 anos: 02 atendidos.

B. Número de participantes do Público prioritário de crianças e adolescentes (informar n° e tipo de
prioridade): 26 atendidos do SAICA.

C. Número de famílias atendidas: 98 famílias.
D. Percentual de pais e/ou familiares frequentes nas reuniões: devido o contexto de pandemia não

houveram encontros socioeducativos ao longo do ano
E. Renda média per capita das famílias atendidas: média de R$ 195,66 reais.
F. Número de adolescentes envolvidos com ato infracional entre as famílias atendidas: Não tivemos

adolescentes envolvidos com ato infracional.
G. Número de pessoas atendidas com deficiência, Informar nº e tipo de deficiência: 02 atendidos

(Menino com neurogênica, pé torto congênito bilateral, hidrocefalia e atraso cognitivo leve – CID 10:Q052,
N32 /  Menina -  Autista).

H. Número de pessoas que voltaram para a escola ou outro curso: todos os atendidos estão matriculados
na escola.

I. Percentual de Crianças, Adolescentes e Jovens que cumpriram a frequência nas atividades, de
acordo com os planos: Meta satisfatória esperada: superior a 70% - 80% (este índice corresponde
apenas ao mês de março)

J. Percentual de Crianças, Adolescentes e Jovens inseridos no ensino formal: Meta satisfatória
esperada: superior a 70% - 100%;

K. Número de atividades externas de natureza socioeducativas realizadas no exercício para crianças,
Adolescentes e Jovens: não foi possível desempenhar esta meta.

L. Percentual médio de famílias e beneficiários que receberam visitas durante o exercício; não
houveram visitas domiciliares no período, devido o cenário de afastamento social

Rua Renato Ometi nº 65 – Cumbica - Guarulhos 14



www.nucleobatuira.org.br

Impacto Esperado de Acordo com a Tipificação: Foi efetivo ao longo do período de atendimento deste plano de
trabalho, o aumento do número de crianças e seus respectivos responsáveis cientes quanto a instâncias de
denúncia em casos de violação de direitos, bem como a melhoria na vida familiar e comunitária com base nas
orientações por parte da equipe técnica, reuniões socioeducativas, encaminhamentos e atividades nas oficinas
promovidas pelos educadores com o intuito de garantia de direitos e participação ativa no meio em que vivem.
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PLANO DE TRABALHO: OÁSIS

Data do início de funcionamento do Serviço: 02 de janeiro de 2020.
Endereço: Rua Renato Ometi,65 - Cumbica - Guarulhos/SP.
Tipo de proteção/serviço: Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Acolhimento Institucional para
Crianças e Adolescentes)
Local de desenvolvimento das ações:

Casa do Caminho I: Rua: Segundo Tenente Renato Ometi nº 74 - Jardim Cumbica;
Casa do Caminho II: Rua Carlos Mariguela, nº 357, Jardim Anita Garibaldi;
Casa do Caminho III:Rua: Capitão Aviador Heitor Luiz Jordão, nº55 – Jardim
Cumbica
Casa do Caminho IV: Rua: Tapauá nº 209- Vila Monteiro Lobato;
Casa do Caminho V: Rua: Sargento da Aeronáutica José Pereira Alves nº 37 – Jardim Cumbica.
Casa do Caminho VI: Rua Águas Limpas 131, Vila Barros.

Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Maria José de Barros
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Pedagoga.
Fonte de Financiamento: FMAS.
Período de Referência: Anual – 2020.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO

1º SEMESTRE - 2020 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.

Número de conveniados 120 120 120 120 120 120

Total de executadas 124 126 113 104 89 92

2º SEMESTRE - 2020 Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Número de conveniados 120 120 120 120 120 120

Total de executadas 111 92 90 91 90 100

Objetivos

O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, integra a modalidade de
Proteção Social Especial de Alta Complexidade e é executado pela Instituição em por meio de Termo de
colaboração (convênio) junto a Secretaria de Assistência de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) e
em consonância com os princípios, diretrizes de documentos norteadores do Serviço bem como preconizando
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Tendo como  objetivo geral – “ Acolher crianças e adolescentes sob a medida de proteção, dentro da
doutrina da proteção integral, tendo como parâmetros o caráter excepcional e transitório da medida de
proteção de acolhimento, as peculiaridades do segredo de justiça e a garantia do direito à convivência familiar
e comunitária.”
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A execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes no de 2020.

O ano de 2020 foi definitivamente um ano atípico , dado à situação pandêmica por conta do novo Coronavírus,
causador da doença denominada COVID-19, entretanto, mais impactante que a doença em si , foi a
necessidade de um olhar diferenciado para a rotina nas Casas do Caminho, que de natureza coletiva , de
grande rotatividade , entrada e saída de profissionais em plantões 12x36, visitas de familiares e a
movimentação de crianças e adolescentes acolhidos no exercício do direito à convivência comunitária
elevaram a preocupação dos gestores da instituição, coordenadores das Casas do Caminho, Gestor Público,
Ministério Público e Vara da Infância e essa preocupação, colocou a todos em estado de alerta em relação às
orientações dos órgãos reguladores de saúde, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ministério de
Desenvolvimento Social (MDS), Tribunal de Justiça de São Paulo ( TJSP) , Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social (SDS- SP) , todos atores envolvidos diretamente com o Serviço que passaram a
emitir notas técnicas , norteadoras para a continuidade do serviço , considerado essencial mas, era preciso ,
lidar com as especificidades do isolamento social , gerir os efeitos da pandemia, para os acolhidos e os
trabalhadores das Casas do Caminho. E mesmo com as dificuldades impostas ao longo do ano, além das
peculiaridades do serviço, considera-se que o Serviço teve a sua execução realizada com qualidade.

Das medidas

 Instituição

● Tratou da contratação de uma empresa particular para desinfecção, desbacterização ambiental de todas as
casas do caminho;

● Distribuição de dispenser para álcool em gel em pontos estratégicos nas Casas do Caminho;
● Disponibilização de máscaras descartáveis e demais itens e equipamentos de proteção individual para

todos os colaboradores;
● Aquisição de termômetros infravermelhos e oxímetros para uso nas Casas do Caminho;
● Monitoramento e afastamento dos colaboradores identificados como pertencentes à grupos de risco;
● Reuniões, encontros de grupo para fomento de informações, esclarecimentos das dúvidas, escutas com

colaboradores a fim de, minimizar os danos emocionais dado a inesgotável rede de informações nas
mídias sociais, elevando o nível de estresse, de pânico e de medo de contágio;

● Manter a porta de entrada para o Serviço com o menor número possível de acolhidos, apta para receber a
qualquer hora do dia ou da noite, novos acolhimentos e em condições de manter o isolamento por até 14
dias, antes da transferência para as demais unidades;

● Manter em cada uma das Casas do Caminho, acomodações dentro das normas de distanciamento dos
leitos, para casos positivos para a COVID-19.

Vara da Infância

● Suspensão das atividades de atendimento psicossocial, audiências concentradas e reuniões para
discussão de casos;

● Instauração do teletrabalho de juízes, promotores, defensores e servidores;
● Facilitação do retorno à família de origem ou extensa de acolhidos em processo de desacolhimento

gradativo;
● Novos arranjos de cuidado alternativo, via apadrinhamento afetivo;
● Diminuição dos prazos judiciais para guarda e a adoção;
● Suspensão provisória das autorizações de visitas nas unidades de acolhimento;
● Suspensão de trabalhos voluntários, visitas de parceiros nas unidades de acolhimento.
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OBS: Em meados do início do segundo semestre, com a aparente redução nos números de casos de contágio e
mortes pela COVID- 19, as visitas de familiares, as saídas dos acolhidos em aproximação, foram
gradativamente retomadas, sempre com os cuidados preventivos e o distanciamento social. Os trabalhos na
Vara da infância passaram a ser escalonados, com o retorno das oitivas junto ao setor técnico.

Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

● Propagação de informações, dados e distribuição de material de divulgação, sobre o período pandêmico;

● Disposição dos técnicos das divisões para maior agilidade, na articulação com as demais políticas

públicas;

● Implementação do Programa de Zeladoria “Cuidando “, que abriu vagas para trabalho formal, onde foram

beneficiados acolhidos que atingiram a maioridade civil e familiares (genitores), de crianças acolhidas ou

desacolhidas em situação de desemprego.

Coordenadores, técnicos e demais colaboradores

● Em alguns momentos (de alto contágio e risco), foram obrigados a trabalhar com número reduzido de
colaboradores, pois existiam aqueles pertencentes aos grupos de risco e para atender a todas as
demandas, foram remanejando colaboradores entre as unidades conforme as necessidades;

● Descobriram saídas, implementaram estratégias para minimizar os impactos das medidas de isolamento
social entre os acolhidos que, subitamente foram afastados da família, dos amigos da comunidade, amigos
da escola, professores e pessoas de referência no âmbito comunitário;

● Fizeram adaptações de encontros familiares de forma remota que trouxeram desafios de diversas ordens:
acesso da família aos meios de comunicação à distância por celular, pouco ou nenhum domínio de
computadores e não acesso à internet;

● A suspensão da aulas presenciais demandaram a sensibilização continua por parte dos educadores
sociais junto aos acolhidos, da necessidade de assistir e participar das aulas online e da realização das
atividades escolares.

● As demandas acumuladas e ampliadas em todas as áreas apresentaram novos desafios no cotidiano das
unidades de acolhimento. Foi necessário desenvolver estratégias para manter uma rotina em que todos se
mantivessem bem e para tanto foi preciso criatividade e compromisso dos colaboradores, visto que mais
impactante que os riscos e a doença em si, foram as mudanças necessárias e a forma de cada um, lidar
com os sintomas da restrição de contatos e permanência por maior tempo no mesmo espaço;

● Com foco no bem estar e no maior interesse dos acolhidos , passaram a ser desenvolvidas no interior das
Casas do Caminho as atividades de recreação , lúdicas e pedagógicas , antes realizadas nos espaços
comunitários externos e nesse sentido ao longo do ano , foram realizadas ; oficinas , rodas de conversas ,
resgate de brincadeiras , cantigas de rodas , atividades manuais artesanais , construção de brinquedos
com material reciclável , rodas de leitura , contação de histórias , cine pipoca etc... com a contribuição dos
colaboradores alocados nas Casas do Caminho e de projetos socioeducativos desenvolvidos pela
instituição , que com a suspensão das atividades desses projetos, passaram à levar as oficinas para as
Casas do Caminho;

● Houveram ainda oficinas de beleza com a participação dos profissionais do Salão Batuíra que
semanalmente, estiveram nas unidades para a manutenção dos cuidados com cabelos e unhas dos
acolhidos, contribuindo para a manutenção da auto estima de cada um.
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● Projeto Historias que Inspiram, as Casas do Caminho I e V, foram contempladas para participar do projeto
do Instituto Fazendo História, que contribuiu para a formação de profissionais das unidades (técnicos e
cuidadores), para o desenvolvimento de atividades de círculo de leitura e criação de álbuns individuais da
“Minha História “ com o acolhidos , além de captar e capacitar voluntários, que trabalharam com os
acolhidos na construção do álbum e contação de histórias .

Passeios

Com a pandemia, o isolamento social, as Casas do caminho tiveram que repensar as saídas uma vez que
espaços coletivos (Teatros, museus, cinemas, parques) permaneceram fechados por um longo período. Com a
abertura gradativa desses espaços, algumas unidades realizaram passeios, que propiciaram aos acolhidos o
acesso ao lazer e a cultura, entretanto a maior parte das atividades recreativas foram restritas a lugares
fechados (sítios), a pequenos passeios e praças públicas nos arredores das unidades, evitando assim lugares
com grande aglomeração de pessoas.

PROJETO MULTIAÇÃO – Solta a Voz

Trabalho iniciado com foco no protagonismo do adolescente e na supervisão e formação das equipes técnicas.
Teve seu início centrado na formação de um conselho construtivo de troca de ideias, opiniões e propositivo com
a premissa de dar voz aos adolescentes acolhidos, para a melhora na execução do serviço e atendimento às
suas demandas. Em um segundo momento passou a ouvir, auxiliar e orientar os coordenadores e técnicos num
processo de feedback dos encontros. Reuniões mensais e quinzenais, inicialmente online e a partir de setembro
passaram a ser presenciais.

Recursos Humanos

Função Escolaridade / Formação Vínculo Fonte de
recursos

06 coordenadores (1 cada casa) Superior completo CLT FMAS

06 assistentes Sociais (1 cada casa) Superior completo CLT FMAS
06 psicólogos (01 cada casa) Superior Completo CLT FMAS
03  pedagogos/  Educador Social (01 para cada 2
casas)

Superior completo CLT FMAS

54 Cuidadores (09 em cada casa) Ensino médio CLT FMAS
12 auxiliares de cuidador (02 em cada casa) Ensino Fundamental CLT FMAS
06 cozinheiras (01 cada casa) Ensino Fundamental CLT FMAS
03 motoristas (Todas as casas) Ensino Fundamental CLT FMAS
01 encarregado de manutenção (todas as casas) Ensino Fundamental CLT FMAS
03 auxiliares de manutenção (todas as casas) Ensino Fundamental CLT FMAS
02 assistentes administrativo (todas as casas) Ensino médio CLT FMAS
02 auxiliares administrativo (todas as casas) Ensino médio CLT FMAS
01 nutricionista (todas as casas) Superior completo CLT FMAS

Pontos Facilitadores

● A iniciativa rápida da instituição frente aos desafios no período pandêmico, que garantiu o acesso aos EPIs
e todo o apoio aos coordenadores na gestão e execução do serviço;

● A disponibilidade e acessibilidade do poder judiciário na figura dos promotores e do Juiz de Direito da Vara
Cível e Protetiva da Infância e Juventude de Guarulhos, que mesmo durante os períodos mais intensos da
pandemia se mantiveram, atentos às demandas do serviço, via reuniões online, contatos telefônicos e via
e-mail;
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● A disposição e o engajamento de toda a equipe de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento e
Assistência Social, das Divisões de Proteção Especial e de Monitoramento e Avaliação;

● Reuniões online para discussão de casos com a rede socioassistencial, articulada pela equipe de
supervisão para o serviço e Divisão de Proteção Social Especial de Alta Complexidade;

● O trabalho articulado junto aos outros projetos desenvolvidos na instituição, (educação infantil nas
modalidades de creche e maternal, formação para o primeiro emprego BAVIN e inclusão produtiva Salão
Batuíra).

Desafios e formas de Superação

● A suspensão de agendas pré-estabelecidas com especialidades médicas e a redução na carga
horária nos atendimentos em alguns, equipamentos de saúde e da rede socioassistencial.

Considerando a excepcionalidade do período pandêmico, as restrições impostas pelo isolamento social e a
necessidade do distanciamento, não houve formas de superação, entretanto, nas situações emergenciais e
prioritárias contamos com a articulação junto a Divisão de Proteção Especial da SDAS.

● Manter os adolescentes com histórico de uso de drogas, isolados socialmente.

Trabalho de conscientização e sensibilização dos malefícios do uso de drogas e incentivo para o tratamento,
realização de atividades internas com vistas na redução de danos e quando inevitável a saída, garantir o uso de
máscaras, álcool em gel e no retorno fazer com que tomassem banho e trocassem de roupas.

● Acolhimentos emergenciais de adolescentes em situação de rua, migrantes de outros municípios, estados
e de outros países, sem a prévia avaliação médica ou testes rápidos para a COVID-19.

Solicitamos ao Gestor Público , ao Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente (CMDCA) , ao
Ministério Público que os Conselheiros Tutelares fossem orientado para que evitassem acolhimentos
emergenciais e, que não havendo outra alternativa que, conduzissem a criança ou adolescente à uma Unidade
Básica de Saúde ou de Pronto Atendimento para avaliação clínica , acolhimentos novos só puderam ocorrer na
Porta de Entrada, onde o acolhido tinha a temperatura averiguada várias vezes ao dia , permanecia de
máscaras em tempo integral e em dormitório adequado e dentro das normas de distanciamento de leitos por até
14 dias.

Rua Renato Ometi nº 65 – Cumbica - Guarulhos 20



www.nucleobatuira.org.br

Das atividades técnicas nas unidades

Casa do Caminho I

● Coordenadora: Juliana Cardoso Sereno Sinnhofer
● Assistente Social: Vanessa Nogueira Saeki
● Psicóloga: Camila de Sá Rodrigues

Relatórios/ Encaminhamentos e solicitações Quantidade
Vara Da infância e Juventude 134
Promotoria 126
Defensoria 01
CREAS 04
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social 115
Conselho Tutelar 04
CRAS 08
UBS 36
Cartórios 02
Delegacias 02
CAPS AD 02
Rede de saúde Municipal 06
Outros Estados/ Municípios 04
Consulados/Embaixadas 02
Centro de Apoio ao Migrante - ASBRAD 01
Núcleo de Atendimento às Violências- NAV 01
Programa Família Acolhedora 01
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 01

Reuniões de discussão de caso em rede 02
Audiências concentradas 02
Oitivas - Setor Técnico VIJ 11

Acolhidos / famílias em acompanhamento sistemático Quantidade
CREAS 03
CRAS 06
CAPS AD 01
CAPS Recriar 01
CER -----

Visitas Domiciliares 30
Acolhidos em atendimento psicoterapêutico (privado) 04
Acolhidos em atendimento psicossocial (rede pública) 01
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Especialidades Médicas na rede Privada

Psiquiatra 02
Odontologia (Atendimento Social) 04
Neuropediatra 01

Acolhidos com referência familiar Recebem ou fazem visitas
31 21

Audiências concentradas realizadas 01

Recâmbio (outros municípios/estados) 01
Recâmbio (outros países) 03
Acolhidos em cumprimento de medidas

Liberdade Assistida 01
Fundação Casa 00

Oferta de atividades de lazer e cultura

Passeios a teatros, cinemas, parques, clubes, viagens ao litoral, aquários, museus, zoológico, sítios, bosque

Maia, shoppings

Total de atividades 05

Adolescentes a partir de 14 anos em cursos profissionalizantes, inseridos no mercado de trabalho.

Curso/ oficina Quantidade
Programa Jovem Aprendiz 03

Acolhidos inseridos na rede pública de ensino, em creches conveniadas com a Secretaria de Educação do
município e em unidades escolares próximas a Casa de acolhimento.

Série Quantidade
Creche/ educação Infantil 04
Ensino Fundamental I (1ª a 5ª ano) 04
Ensino Fundamental II (6ª a 9ª ano) 01
Ensino médio 03
EJA 01
Evasão escolar ----
Educação Especial 01
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Casa do Caminho II

● Coordenadora: Tatiane Pereira dos Santos
● Assistente Social: Kelen Vanete Soares De Meira
● Psicóloga: Daniele Gonçalves de Moura Batista

Relatórios/ Encaminhamentos e solicitações Quantidade
Vara Da infância e Juventude 184
Promotoria
Defensoria
CREAS 8
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social 184
Conselho Tutelar 6
CRAS 12
UBS 46
Cartórios 42
Delegacias 12
CAPS ad 9
Rede de saúde Municipal 23
Outros Estados/ Municípios 4

Reuniões de discussão de caso em rede 39
Audiências concentradas 1

Acolhidos/famílias em acompanhamento sistemático Quantidade
CREAS 6
CRAS 12
CAPS ad 8
CAPS Recriar 6
CER 2

Visitas Domiciliares 38

Acolhidos em atendimento psicoterapêutico (privado) 3

Acolhidos em atendimento psicossocial (rede pública) 2

Especialidades Médicas na rede Privada

Psiquiatra 3

Acolhidos com referência familiar Recebem ou fazem visitas
32 32
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Acolhidos em cumprimento de medidas e outros
Liberdade Assistida 02
Fundação Casa 0

Comunidade Terapêutica 1

Atividades de lazer e cultura

Passeios a teatros, cinemas, parques, clubes, viagens ao litoral, aquários, museus, zoológico, sítios, bosque
Maia, shoppings

Total de atividades 8

Adolescentes a partir de 14 anos em cursos profissionalizantes, inseridos no mercado de trabalho.

Curso/ oficina. Quantidade
Barbearia 02
SENAI/ Adm e informática 02
CEU/ e cursos online inglês e espanhol 6

MICROLINS/adm e informática 1
Cabeleireiro e estética 2
Desenho artístico 1
Violão 2
Jazz 3
Futebol 1

Inseridos na rede pública de ensino, em creches conveniadas com a Secretaria de Educação do
município e em unidades escolares próximas a Casa de acolhimento.
Série Quantidade
Creche/ educação Infantil 12
Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) 8
Ensino Fundamental II (5ª a 8ª) 4
Ensino médio 5
EJA 2
Evasão escolar 1
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Casa do Caminho III

● Coordenadora: Emily Alves Pinheiro Lídio
● Assistente Social: Viviane de Oliveira Lagoela Elias
● Psicóloga: Guelba Alves Xavier

Relatórios/ Encaminhamentos e solicitações Quantidade
Vara Da infância e Juventude 203
Promotoria 01
Defensoria
CREAS
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social 05
Conselho Tutelar
CRAS
UBS 02
Cartórios
Delegacias 01
CAPS ad
Rede de saúde Municipal 01
Outros Estados/ Municípios 01

Reuniões de discussão de caso em rede 10
Audiências concentradas 02

Acolhidos/famílias em acompanhamento sistemático Quantidade
CREAS 05
CRAS
CAPS ad
CAPS Recriar 02
CER

Visitas Domiciliares 44

Acolhidos em atendimento psicoterapêutico (privado) 02

Acolhidos em atendimento psicoterapêutica (rede pública) 03

Especialidades Médicas na rede Privada
Odonto 04

Acolhidos com referência familiar Recebem ou fazem visitas
09 03

Acolhidos em cumprimento de medidas
Liberdade Assistida 0
Fundação Casa 0
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Atividades de lazer e cultura

Passeios a teatros, cinemas, parques, clubes, viagens ao litoral, aquários, museus, zoológico, sítios, bosque
Maia, shoppings

Total de atividades 14

Adolescentes a partir de 14 anos em cursos profissionalizantes, inseridos no mercado de trabalho.
Menor aprendiz 1

Acolhidos inseridos na rede pública de ensino, em creches conveniadas com a Secretaria de Educação
do município e em unidades escolares próximas à Casa de acolhimento.

Série Quantidade
Creche/ educação Infantil 03
Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) 08
Ensino Fundamental II (5ª a 8ª) 02
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Casa do Caminho IV

● Coordenadora: Jessica Pereira da Silva
● Assistente Social: Ingrid Lucas de Carvalho
● Psicóloga: Andrea Santos da Silva

Relatórios/ Encaminhamentos e solicitações Quantidade
Vara Da infância e Juventude 222
CREAS 02
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social 222
Conselho Tutelar 0
CRAS 02
UBS 01
Cartórios 01
Delegacias 0
CAPS ad 01
Rede de saúde Municipal 08
Secretaria da educação, cultura e lazer 08

Acolhidos/famílias em acompanhamento sistemático Quantidade
CREAS 03
CRAS 04
CAPS Ad 01
CAPS Recriar 01
CER 0

Reuniões de discussão de caso em rede 05
Audiências concentradas 0

Visitas Domiciliares 48

Acolhidos em atendimento psicoterapêutico (privado) 0

Acolhidos em atendimento psicossocial (rede pública) 01

Especialidades Médicas na rede Privada
Psiquiatra 0
Odontologia 02

Acolhidos com referência familiar Recebem ou fazem visitas

05 06
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Oferta de atividades de lazer e cultura

Passeios a teatros, cinemas, parques, clubes, viagens ao litoral, aquários, museus, zoológico, sítios, bosque
Maia, shoppings

Total de atividades 06

Adolescentes a partir de 14 anos em cursos profissionalizantes, inseridos no mercado de trabalho.

Menor aprendiz 02
Acolhidos em cumprimento de medidas

Liberdade Assistida 02
Fundação Casa 01

Acolhidos inseridos na rede pública de ensino, em creches conveniadas com a Secretaria de Educação
do município e em unidades escolares próximas à Casa de acolhimento.

Série Quantidade
Creche/ educação Infantil 04
Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) 03
Ensino Fundamental II (5ª a 8ª) 04
Ensino médio 00
EJA 01
Evasão escolar 01
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Casa do Caminho V

● Coordenadora (responsável técnica) – Maria Jose de Barros
● Assistente Social: Nubia Lima Conceição Reis
● Psicóloga: Tatiane Vieira Pereira

Relatórios/ Encaminhamentos e solicitações Quantidade
Vara Da infância e Juventude / Promotoria 268
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social 268
Conselho Tutelar 08
Educação 02
CAPS Recriar 01
Outros Estados/ Municípios 03

Reuniões de discussão de caso em rede 04
Audiências concentradas Online – 02

Acolhidos/famílias em acompanhamento sistemático Quantidade
CREAS 3 famílias
CRAS 02 famílias
CAPS Ad 01 genitora
CAPS Recriar 01 acolhido

Visitas Domiciliares 122

Acolhidos em atendimento psicoterapêutico (privado) 0

Acolhidos em atendimento psicossocial (rede pública) 0

Especialidades Medicas na rede Privada
Psiquiatra 0
Odontologia 0

Acolhidos com referência familiar Recebem ou fazem visitas

16 09

Acolhidos em cumprimento de medida

Liberdade Assistida 1
Fundação Casa 0
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Inseridos na rede pública de ensino, em creches conveniadas com a Secretaria de Educação do
município e em unidades escolares próximas à Casa de Acolhimento.

Série Quantidade
Creche/ educação Infantil 05
Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) 06
Ensino Fundamental II (5ª a 8ª) 02

Ensino médio 00
Evasão escolar 02

Mensurados no primeiro semestre do período, com o período pandêmico no segundo semestre, a Casa que é
Porta de entrada não permaneceu com acolhidos por tempo hábil para novas matrículas em escolas próximas à
unidade.
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Casa do Caminho VI

● Coordenador: Arthur Sinnhofer
● Assistente Social: Ana Olga Rebouças
● Psicólogo: Thiago Lírio

Relatórios/ Encaminhamentos e solicitações Quantidade
Vara Da infância e Juventude 252
Promotoria 02
Defensoria 05
CREAS 01
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social 169
Conselho Tutelar 05
CRAS 01
UBS 04
Educação 09
Cartórios 00
Delegacias 06
CAPS AD 02
CAPS Recriar 02
CIET 01
Casa das Rosas Margaridas e Beths 01
Casa da Mulher Clara Maria 06 01
Rede de saúde Municipal 01
Família Acolhedora 05
Outros Estados/ Municípios 06

Reuniões de discussão de caso em rede 32
Audiências concentradas 11

Acolhidos/famílias em acompanhamento sistemático Quantidade
CREAS 33
CRAS 13
CAPS AD 05
CAPS Recriar 03
CAPS Arco Iris 01
SER 00
CAMPD 01
NASF 10
NAV 04
CEO 01
Ambulatório da Criança (especialidades) 08
Hospital Municipal da Criança (especialidades) 09
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Visitas Domiciliares 1 120
Acolhidos em atendimento psicoterapêutico (privado) 04
Acolhidos em atendimento psicossocial (rede pública) 06

Especialidades Médicas na rede Privada
Psiquiatra 00
Neurologista 01
Psicopedagoga 01
Odontologia 02
Comunidade Terapêutica 02

Acolhidos com referência familiar Recebem ou fazem visitas
30 26

Acolhidos em cumprimento de medidas:
Liberdade Assistida 01
Fundação Casa 00

Oferta de Atividades de Lazer e Cultura:

Total de atividades 24
Pinacoteca do Estado de São Paulo: 01
Piquenique no bosque: 05
Piquenique no Parque Ecológico do Tietê: 01
Visita ao Zoológico Municipal de Guarulhos: 02
Centro Cultural Banco do Brasil: 01
Passeio no shopping: 01
Piquenique no Lago dos Patos: 01
Clube do Cecap: 03
Espaço Catavento: 01
Oficinas temáticas - SESC: 04
Carnaval no SESC: 01
Exposição Turma da Mônica (Teatro SESI) 01
Circo: 01
Cine Sesc: 01

obs 1: devido o período de isolamento social algumas ações previamente programadas para o ano de 2020
foram suspensas em razão da manutenção do bom estado de saúde das crianças e adolescentes atendidos.

Relação de atividades suspensas:

1. Visita ao Museu Afrobrasileiro;

2. Visita a cidade de Guararema (natal);

1 Foi estabelecido pelo corpo técnico das unidades de acolhimento no mínimo de 01 visita domiciliar a cada 02 meses (variando
de acordo com a complexidade e andamento do processo), enquanto perdurar o período de acolhimento da criança ou
adolescente atendido. Soma-se a esta estratégia uma visita domiciliar mensal para acompanhamento e verificação da situação
do usuário posterior ao seu desacolhimento, durante um período de seis meses.
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3. Visita ao MASP;

4. Participação no Bloco de carnaval do Projeto Meninos e Meninas de Rua;

5. Visita e participação da festa junina no Centro de Tradições Nordestinas;

obs 2:  As atividades de piquenique no Bosque ou no Parque ocorrem mensalmente, todavia,
semanalmente (às quartas ou sextas-feiras) são feitas atividades nas praças próximas a unidade de
acolhimento intituladas Piquenique na Praça;

Atividades de Esporte e Cultura continuadas:

Total de atendidos participando 18
Projeto BAVIN: 04

Natação: 03

Kumon: 02

Tênis: 05

Ballet: 03

Coliseu Boxe Center: 01

Adolescentes a partir de 14 anos em cursos profissionalizantes, inseridos no mercado de trabalho.

Curso/ oficinas Quantidade
Inglês 01

Acolhidos inseridos na rede pública de ensino, em creches conveniadas com a Secretaria de Educação
do município e em unidades escolares próximas a Casa de acolhimento.

Série Quantidade
Creche/ educação Infantil 06
Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) 06
Ensino Fundamental II (5ª a 8ª) 03
Educação Especial 01
Ensino médio 00
EJA 00
Evasão escolar 00
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Dados de COVID- 19

Colaboradores Quantidade
Afastados por fazerem parte de grupos de risco 04
Afastados por suspeita 21
Afastados por testarem positivo 08
Internações por COVID – 19 2
Óbito por COVID- 19 1
Acolhidos
Isolados por suspeita 1
Isolados por testarem positivo 1
Internações por COVID- 19 1

Acompanhamento de saúde dos acolhidos

Os acolhidos são matriculados nas UBS de referência das Casas e todos os acolhidos, possuem o cartão
SUS. As situações emergenciais são direcionadas preferencialmente, ao Hospital Municipal da Criança e
do Adolescente e para as unidades de pronto atendimento próximas às casas.

Acolhidos com deficiência ou necessidades de acompanhamento especializado2

✔ Casa do caminho I – 02 acolhidos com deficiência

Sendo uma criança com atraso neuropsicomotor, deficiência auditiva e que recebe alimentação por sonda
gástrica, devido a uma abertura de palato a mesma é acompanhada mensalmente nos equipamentos da
rede de saúde.

Uma adolescente com estereótipo de autismo moderado, sem diagnostico fechado, é diagnosticada com
transtorno não especificado do desenvolvimento das habilidades, transtorno comportamental e emocional
e leve deficiência auditiva.

✔ Casa II – 02 acolhidos

Um adolescente Cadeirante, com síndrome de down e deficiência auditiva;

Uma criança com diagnóstico de Espinha Bífida, sem controle dos membros inferiores, dos esfíncteres e
quadro psiquiátrico ainda não diagnosticado.

✔ Casa III- 01 acolhido

E uma criança com erro inato no metabolismo e que não consegue ganhar peso sua alimentação é por sonda
nasal é acompanhada mensalmente nos equipamentos da rede de saúde.

✔ Casa do Caminho VI- 02 acolhidos

Uma adolescente com CID F72 – Retardo mental / CID G40 - Epilepsia e CID – Q85 – Esclerose
Uma criança – CID – 71 - Retardo moderado

2 Todos os casos de deficiências mencionados, estão inseridos na rede de saúde pública e atendidos em equipamentos de
especialidades com profissionais em fonoaudiologia, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e nutricionistas.
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SÍNTESE ESTÁTICA

Remanescentes de 2019 - 107

Faixa Etária Meninos Meninas
0 a 03 anos 17 12
04 a 07 anos 12 13
08 a 11 anos 09 12
12 a 14 anos 03 09
15 a 17 anos e 11 meses 17 13

Acolhimentos no Período Janeira a dezembro- 130

Faixa Etária Meninos Meninas
0 a 03 anos 18 23
04 a 07 anos 14 11
08 a 11 anos 07 11
12 a 14 anos 06 09

15 a 17 anos e 11 meses 16 15

Causas que motivaram o acolhimento

Negligência  que  pode  ser  tipificada   sob  variados aspectos;
Negligência educacional, negligência da saúde, negligência material, entretanto
durante o período do acolhimento, é possível apontar características desses aspectos
como: questões socioeconômicas sociais, baixo nível de escolaridade de genitores e
sobretudo a alto número de genitores usuários dependentes de drogas.

37

Abandono, em geral RN abandonados em hospitais dos quais podem  tratar-se  de
“entrega  Voluntária  “que  só  pode  ser confirmada após parto e avaliação psicossocial e
deferimento do juiz.

13

Adolescentes   em   trânsito/   outros   municípios/estados (impedidos de seguir
viagem).

11

Adolescentes provenientes da fundação casa sem respaldo familiar. 03
Pedidos de refúgio 03
Situação de rua e risco social 03
Ameaça 01
Conflito familiar 03
Per noite 13
Violência doméstica intrafamiliar. A violência doméstica pode caracteriza-se na forma
de violência física e psicológica.

20

Violência / abuso sexual 04
Devolução de guarda 05
Adoção/guarda irregular 03
Genitora em situação de acolhimento 04
Reordenamento de SP / Outros municípios 07
Total de crianças / adolescentes inseridos na medida em 2020 237
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Número de desligamentos – 171

Motivos de desacolhimento Quantidade
Família de origem / extensa 82
Família substituta 20
Maioridade civil 12
Extinção de processo 07
Inclusão em família Acolhedora 13
Para outras instituições (para Cristalândia e SP) 23
Per noite 14

Faixa etária desacolhimentos

Faixa Etária Meninos Meninas
0 a 03 anos 26 25
04 a 07 anos 15 16
08 a 11 anos 09 14
12 a 14 anos 07 08
15 a 17 anos e 11 meses 28 23

RESULTADOS ALCANÇADOS X METAS ESTIPULADAS

Percentual de usuários com Plano Individual de Atendimento – PIA no exercício:

100 % dos acolhidos.

Percentual (médio) de crianças e adolescentes desligados pelo retorno à família de origem e/ou
substituta durante o exercício

● Família de origem / extensa: 48%

● Família Substituta: 12%

● Família Acolhedora: 7%

● Outras instituições: 13%

● Maioridade Civil: 7%

● Extinção de Processo: 4%

● Per noite: 8%

Percentual médio de crianças e adolescentes que frequentaram a creche, educação infantil e a rede
formal de ensino (Ensino Fundamental I, II, ensino Médio e Educação para Jovens e Adultos (EJA)
durante o exercício. :  85% dos acolhidos em idade escolar foram matriculados e frequentam as aulas.

Percentual médio de adolescentes (15 a 17 anos) realizando cursos ou atividades
profissionalizantes e/ou preparação para o mundo do trabalho no exercício: Excepcionalmente
durante o exercício de 2020, ano de pandemia não foi possível a colocação de jovens em cursos e oficinas
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de formação para o trabalho, contudo houve a participação dos mesmo em palestras online, mantivemos
03 adolescentes inseridos em programa Menor Aprendiz via o Centro de Integração Empresa Escola
(CIEE).

Percentual médio de crianças e adolescentes, sem restrição judicial, que receberam visita familiar
(nuclear e/ou extensa) durante o exercício:  Durante boa parte do primeiro trimestre as visitas foram
suspensas, foram retomadas de forma gradativa, nesse sentido, cerca de 70% dos acolhidos com
referências familiares retomaram as vistas para o fortalecimento dos vínculos.

Percentual médio de famílias de crianças e adolescentes (nuclear e/ou extensa) acompanhadas
durante o exercício:  Tão logo são efetivados os acolhimentos, inicia-se o processo de contato, referência
e acompanhamento das referências familiares, afetivas e comunitárias. Em média 85% das famílias são
acompanhadas ao longo do período de acolhimento e 100% de acompanhamentos pós desacolhimento
para reintegração familiar.

Nº de atividades externas de natureza sócio educativa/lazer realizadas com as crianças e
adolescentes durante o exercício.:  42 passeios

Impacto Social Verificado

Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência, redução da
presença de crianças e adolescentes em situação de abandono e construção da autonomia. Com Serviço
de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, organizado e em com funcionamento
ininterrupto, é possível verificar a redução de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos
e expostos a riscos sociais, conforme o esperado.

Rua Renato Ometi nº 65 – Cumbica - Guarulhos 37



www.nucleobatuira.org.br

EIXO ADULTO
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PLANO DE TRABALHO: SALÃO BATUÍRA

Organização da Sociedade Civil: Núcleo Batuíra - Serviço de Promoção da Família.
Data do início de funcionamento do Serviço: 02 de janeiro de 2019.
Endereço: Rua Renato Ometi,65 - Cumbica - Guarulhos/SP.
Nome do Plano de Trabalho: Projeto Salão Batuíra
Tipo de proteção/serviço: Proteção Social Básica.
Local de desenvolvimento das ações: Rua Renato Ometi,65 - Cumbica - Guarulhos/SP.
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Amanda Renata Gaiotto Cruz Sinnhofer.
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Pedagoga.
Fonte de Financiamento: FMAS.
Período de Referência: Anual – 2020.

1º sem. 2019
Salão Batuíra (18 a 59 anos)

JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN.

Número de atendidos programado 45 45 45 45 45 45
Número de atendidos executado 45 45 45 45 45 45

2º sem. 2019
Salão Batuíra (18 a 59 anos)

JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.

Número de atendidos programado 45 45 45 45 45 45
Número de atendidos executado 45 45 45 45 45 45

1. Atividades Desenvolvidas
A execução do plano de trabalho Salão Batuíra neste primeiro semestre de 2020 transcorreu de maneira

atípica, em um primeiro momento devido a demora na liberação de vagas junto à central de vagas controlada pela
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do Município de Guarulhos, ocorrendo apenas na primeira
quinzena de março, bem como o cenário de isolamento social imposto por conta da rápida disseminação do vírus
COVID-19 não apenas no Município de Guarulhos, mas em todo território nacional. Tais fatores fizeram com que a
equipe responsável pelo plano de trabalho reorganizasse o planejamento a fim de atingir os objetivos propostos pelo
plano de trabalho e pudesse ainda amenizar os impactos do isolamento social prolongado em uma população já
marcada por inúmeros fatores de risco social.

O planejamento realizado se propôs a inserção de novos olhares e novas atividades dentro do contexto e do
objetivo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Este primeiro período contou com a apresentação
do programa aos atendidos, apresentação da equipe técnica e corpo de educadores além dos espaços da
Instituição durante a reunião de acolhida onde além dos dados necessários para ingresso no programa, foram
sanadas possíveis dúvidas e reforçamento das mudanças em relação às vagas do projeto.

Os atendidos tiveram contato com as estruturas de sala de aula, que funcionam reproduzindo o ambiente de
um salão de beleza contando com materiais de uso contínuo e permanentes que fazem parte do processo
estratégico para complementação do serviço, estimulando a prática e a teoria por meio das oficinas de cabeleireiro
e manicure, contribuindo no processo de autonomia, autoestima e geração de renda para o atendido matriculado no
programa. Fomentando dessa maneira práticas que serão levadas às famílias e colaborando na sua restruturação.

Por outro viés, o projeto Salão Batuíra tem em seu cunho a complementação do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos estimular a parte das relações interpessoais, fortalecer as famílias e os atendidos com
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base na escuta, no processo de acolhimento e encaminhamentos assim como com os encontros socioeducativos,
tenho em seu foco principal a não ruptura dos vínculos e assim restabelecer as relações fragilizadas dentro de cada
perfil de atendimento. Vale ressaltar que a programação foi suspensa devido ao período de isolamento social
iniciado na segunda quinzena de março de 2020.

De tal maneira tendo em vista o período de pandêmico e atendendo aos Decretos Municipais nº
36.711/2020, 36.723/2020, 36.756/2020, 36.757/2020, 36.810/2020 e 36.842/2020 da Prefeitura Municipal de
Guarulhos e os Memorando Circulares 001/2020, 002/2020, 003/2020 e 004/2020 – SDAS. A equipe buscou se
adequar ao cenário posto e focada no cumprimento do plano de proteção social básica proposto pelo Plano de
Trabalho redesenhou seu modelo de atendimento junto aos usuários inscritos.

A partir então da publicação dos decretos e memorando circulares supracitados o Núcleo Batuíra teve a
suspensão do atendimento direto ao público nos espaços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos mantidos
pela OSC. Um dos espaços afetados foi onde ocorriam desde janeiro de 2020 o desenvolvimento do Plano de
Trabalho Salão Batuíra, orientado a jovens e adultos de 18 à 59 anos. Em tempo destacamos que o Planos de
Trabalho se propõe ao atendimento de 45 usuários na região de Cumbica.

É importante destacar que este Plano de Trabalho se trata de um conjunto de ações orientadas a jovens e
adultos de 18 anos a 59 anos, um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). Foi reordenado em 2013 por meio da
Resolução CNAS nº 01/2013. Esse serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias
realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). Seu objetivo central gira em torno da criação de
espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade,
solidariedade e respeito mútuo, bem como vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social.

De tal maneira, frente ao cenário imposto pela situação de pandemia é iminente necessidade de
afastamento social o corpo de colaboradores envolvidos no desenvolvimento diário deste Plano de Trabalho
buscou desempenhar um plano estratégico que possibilitasse em diversas frentes reduzir os impactos da
quarentena junto ao público atendido.

A base metodológica da proposta de atendimento ao longo desse período está centrada na realidade
concreta como ponto de partida para toda abordagem, em linhas gerais podemos dizer que, sempre em acordo
com as peculiaridades presentes em cada faixa de atendimento, os temas geradores que norteiam os assuntos ou
questões são extraídas da realidade de cada usuário e a partir daí esmiuçando-os gradativamente a fim de
amenizar os já conhecidos efeitos do COVID-19 nesse público atendido.

O plano de atuação tem sua atuação dividida em três pontos de comunicação e atendimento distintos e ao
mesmo tempo complementares, sendo eles:

A. Formação de grupos de whatsApp com educadores, coordenação, técnicos, usuários e responsáveis;
B. Formação de grupo aberto em rede social (Facebook);
C. Agendamento de atendimentos presenciais para retirada de cestas básicas e kit de higiene;

1. Mídias Sociais - Facebook e WhatsApp como ferramentas de proteção básica.

A formação do grupo de WhatsApp pode ser compreendida como o primeiro passo para o desenvolvimento
de toda estratégia. Nesses grupos foram inseridos todos os usuários e colaboradores envolvidos, nesse caso como
se trata de um plano voltado para crianças foram inseridos os seus responsáveis. Logo nos primeiros dias ficou
evidenciada a necessidade de aproximação entre equipe e público alvo, o que facilitou a implementação das ações
orientadas a este eixo estratégico. São elas:
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A. Estreitamento dos laços entre corpo de colaboradores e usuários durante o período de isolamento
social;

B. Atualização e suporte quanto à benefícios socioassistenciais disponíveis à população de baixa
renda;

C. Conscientização e orientações quanto aos cuidados necessários para
D. prevenção do COVID-19, bem como os principais sintomas e locais de atendimento;
E. Oferta de vídeos curtos de aulas e atividades passíveis de desenvolvimento em ambiente

doméstico para execução de usuários e responsáveis;
F. Agendamento de atendimento por videochamada e ou telefônico individual com o corpo técnico,

quando necessário;

A taxa de adesão ao grupo por parte de usuários atingiu cerca de 96% do público atendido.

No que diz respeito ao agendamento de atendimentos individuais, já foram feitos 18 atendimentos
individuais com especial destaque aos atendimentos da psicóloga do plano de trabalho. Quanto às orientações
frente ao acesso aos diferentes benefícios socioassistenciais, são feitas continuamente orientações referentes ao
acesso, bem como monitoramento da situação de cada caso, dada principalmente as dificuldades apresentadas
por cada usuário no que diz respeito ao acesso e liberação do benefício.

Relação de vídeos utilizados como base para atividades socioeducativas no Plano de Trabalho, durante o
período de afastamento social:

● Devo ou não castigar os meus filhos (Educação dos filhos) – Rosely Sayão
● Relações Abusivas – Dra. Ana Beatriz B. Silva
● Autoestima: Causas e como melhorar – Frederico Mattos
● Meus filhos não me escutam – Rossandro Klinjey
● Ressignificar a Vida ( Ana Beatriz Barbosa Silva )
● Autoconhecimento ( Fred Mattos )
● Como evitar a Autossabotagem ( Fred Mattos )
● Onde seus problemas iniciaram ( Fred Mattos )
● Meus filhos não me respeitam! (Rossandro Klinjey)
● Perigo do uso de celular, tablet e Tv para as crianças (Dra. Maria Fernanda –
● Psiquiatra / Dr. Saulo – Neurologista)
● Quanto tempo posso deixar meu filho usar o celular e internet (Dra. Maria Fernanda –Psiquiatra /

Dr. Saulo – Neurologista)
● Feminilidade e Psicologia (Ronaldo Coelho - Psicólogo)
● Câncer de Mama – Sinais e Sintomas, Prevenção, Tratamentos, Fatores de risco e mais
● Outubro Rosa – Trabalhando a questão Psicológica (Kethe de O. Souza - Psicóloga)
● Informativo sobre Campanha Nacional de Multivacinação e Poliomielite
● Papo Saúde : Saúde do Homem
● Saúde do Homem durante as fases da vida
● Novembro Azul estimula o fim do preconceito entre homens
● Conheça as características e aprenda mais sobre o Autismo.

Em tempo, cabe ressaltar que, os impactos psicológicos na saúde mental são esperados diante do evento.
Contudo, o atendimento online neste momento se fez necessário, tendo como objetivo oferecer um espaço coletivo
de comunicação, construção de proximidade, cuidado e afeto, possibilitando a promoção do bem estar
psicossocial, redução do estresse agudo, oferecer primeiros cuidados psicológicos, evitando danos adicionais,
avaliar as necessidades e preocupações, propor orientações para o manejo do estresse,ansiedade e auto cuidado,
assim como realizar encaminhamento para rede psicossocial, em caso de maior necessidade.

Rua Renato Ometi nº 65 – Cumbica - Guarulhos 41



www.nucleobatuira.org.br

A utilização da mídia social (Facebook) para compartilhamento e difusão de experiências pedagógicas,
vem sendo bem aceitos pela comunidade atendida. A utilização do Facebook tem possibilitado vantagens que se
desenham duradouras como a divulgação de atividades rotineiras no plano de trabalho e passíveis de aplicação
em ambiente doméstico.

Além disso, por meio da mídia social, está sendo possível estabelecer a criação de acervo de atividades,
possibilitando a fácil utilização e disponibilidade de acesso ao material sempre que necessário. A implementação
desta etapa do planejamento baseia-se no fato de que as relações sociais possibilitam o compartilhamento
contínuo de informação e através do uso dessa informação, o conhecimento possa ser modificado, expandido,
fortalecido, por meio da cooperação de todos os integrantes do grupo, o que tem proporcionado a horizontalização
do aprendizado.

Os vídeos disponibilizados por educadores de ambos os planos de trabalho, tanto neste espaço
(WhattsApp) quanto no grupo na rede social (Facebook) busca experimentar novas maneiras de fazer as
atividades propostas no planejamento, só que adaptadas ao ambiente doméstico. Se tratam de atividades
sócio-educativas que as famílias podem fazer com os outros membros da casa e que contribuem para o processo
de constituição das aprendizagens e desenvolvimento de todos. Um conjunto de ações compartilhadas de
cuidado, que evocam a sensação de pertencimento social e reduzem índices de ansiedade muitas vezes
naturalizados pelo longo período de confinamento e afastamento social.

Deste modo o processo de ensino-aprendizagem proposto pode ser constantemente aprimorado, o que
contribui para os avanços na consolidação das ferramentas tecnológicas como instrumento de aprendizagem na
comunidade atendida bem como, colaborar no combate de fatores que influenciam o impacto psicossocial
diretamente relacionados a magnitude da epidemia e o grau de vulnerabilidade em que a pessoa se encontra no
momento.

2. Atendimento presencial e entrega de insumos de primeira ordem.

Para compreensão e implementação dessa etapa do plano estratégico desenhado para execução
enquanto da duração do período de afastamento social é preciso mensurar o impacto de medidas de afastamento
social em regiões periféricas, em especial com indivíduos e famílias com altos índices de vulnerabilidade
socioeconômica.

No cenário que se apresenta é comum que haja dificuldades de compreensão em relação às respostas
que devem ser dadas para minimizar suas consequências. Assim, a Instituição direcionou suas ações junto aos
programas de Proteção Social Básica de acordo com a classificação da intensidade da situação, disposto na
Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016 para situações de Emergência e Calamidade. Vale ressaltar
que tal medida foi adotada dada a excepcionalidade da situação e ausência de documentos para o enfrentamento
de cenários pandêmicos.

Cientes do papel executado junto ao poder público municipal na defesa e garantia dos direitos, a fim de
assegurar a proteção das pessoas e famílias atendidas a Instituição reorganizou seus recursos financeiros
destinados para o desenvolvimento desse Plano de Trabalho para entrega de cestas básicas e kits de higiene (este
programado para a segunda quinzena de maio) ao longo de todo período de duração da situação pandêmica,
sempre alternado aos itens de alimentação e higiene entregues pelo poder público em um método não excludente
e sim complementar. Ou seja, o recebimento de um kit ou cesta básica não exclui o outro mas sim o complementa.

Ao longo desse período já foram entregues mais de 100 cestas básicas e kits de higiene (2 máscaras de
pano, 1 álcool em gel 200g, 1 creme dental 70g, 1 escova de dente adulto, 1 escova de dente infantil, 1 sabonete
em barra  85g e 1 livro Minutos de sabedoria).

Em tempo é importante ressaltarmos que a entrega desses insumos de primeira ordem se tratam de
benefícios eventuais em um contexto emergencial, não podemos deixar de reforçar seu caráter de brevidade, ou
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seja, o acesso foi possibilitado de forma célere, de maneira a complementar as ações do poder público municipal e
amenizar o aprofundamento das diferentes vulnerabilidades previamente detectadas pelas equipes em decorrência
da calamidade.

2. Objetivos
Através de atividades que estimulam a prática e a teoria (oficinas de cabeleireiro e manicure) pudemos

observar o aproveitamento do usuário de maneira contínua e global, mediante verificação de competência,
habilidade e de aprendizagem de conhecimentos, nas atividades ofertadas. O sistema de avaliação do usuário
ocorre mensalmente, orientada pelo educador social e oficineiros. Já o psicólogo a partir de encontros
socioeducativos baliza as competências no que tange ao campo das relações interpessoais e nas orientações que
colaboram no processo de construção de cidadão ativo no meio em que vive. Somando as práticas desenvolvidas
nas oficinas com o as orientações de cunho social, temos o estímulo da autoestima, geração de renda para a
família que está sendo atendida, além do empoderamento destes atendidos participando ativamente do meio em
que vive, retomando ao seu papel ativo na sociedade, uma vez que a maioria sente-se excluído por algum motivo
seja do âmbito familiar ou até mesmo social (trabalho e grupos de convívio). Desta maneira obtivemos 95% do
público (86 atendidos) que concluíram as atividades até o final de cada semestre proposto no plano de trabalho
gerando renda.

3. Recursos Humanos disponíveis para a execução do plano de trabalho

Nome Escolaridade Cargo Carga Horária
Semanal

Regime
trabalhista

Amanda Renata Gaiotto Cruz Sinnhofer Ensino Superior
Completo

Coordenadora
de Projeto 22h CLT

Ana Maria Veríssimo Ensino Superior
Completo Psicóloga 15h CLT

a contratar Ensino Superior
Completo

Assistente
Social 15h CLT

Sandra de Serqueira Nascimento Ensino
Médio Completo

Educadora
Social 44h CLT

Luciana dos Santos Ensino
Médio Completo

Educadora
Social 44h CLT

Edinalva Moreira dos Santos Ensino
Médio Completo

Auxiliar
operacional 44h CLT

Guilherme Vieira da Silva Ensino Médio
Completo

Auxiliar
Administrativo 44h CLT

4. Pontos Facilitadores
A manutenção do leque de ações aliados a estas novas atividades iniciadas neste trimestre, corroboraram

não apenas no enfrentamento de possíveis situações de violência junto ao público atendido, situações estas muitas
vezes atenuadas pelo necessário prolongamento do estado de afastamento social. A partir de ações conjuntas
(SDAS e parceiros privados) e a oferta contínua de atendimentos individuais ou grupais pela equipe a fim de
permitir aproximação e uma sensação de pertencimento e bem estar, sendo este um espaço coletivo com oferta de
cuidados à distância.
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5. Pontos de Estrangulamento, Formas de Superação e Avaliação

Formas de Superação:

A manutenção das ações idealizadas no início do processo de afastamento social continua a corroborar
para o enfrentamento do cenário de desemprego estrutural que se solidifica. Mesmo que a princípio, nos víamos
diante de um cenário de desemprego conjuntural, uma vez que as demissões ocorrerem somente dentro do
período de duração da pandemia, as dificuldades de recuperação econômica como um dos reflexos do prolongado
período de afastamento social tem aprofundado a dificuldade em se manter e gerar novos empregos. De tal forma
as ações executadas em conjunto ao poder público e parceiros da iniciativa privada têm conseguido amenizar os
efeitos desse cenário que, mesmo que atípico, se mostra devastador.

Pontos de Estrangulamentos:

Um dos vínculos mais afetados com a ocorrência da situação de isolamento social que vivemos refere-se
ao vínculo das famílias com a comunidade. Em situações como esta, o indivíduo tende a perder suas referências
comunitárias, seus laços de amizade e cooperação e podem se sentir abandonadas e isoladas. Em momentos
como este, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é essencial para amenizar esta
situação.

Desta maneira, a partir da adoção de diferentes tecnologias na execução dos programas de proteção
básica, a Instituição pode garantir a continuidade do atendimento às pessoas e famílias que já vinham sendo
acompanhadas pelos Planos de Trabalho. Cientes que a partir dessas estratégias de monitoramento e
atendimento, se dentre as pessoas e famílias já acompanhadas houverem confirmação de casos, será possível um
acionamento mais rápido de serviços para o acompanhamento especializado, o que diante do agravamento do
cenário pandêmico pode se tornar mais complexo diante da vulnerabilidade e do risco social a qual a população
atendida se encontra.

Avaliação:

A estudo a partir de Temas Geradores como forma de tomar da realidade concreta o ponto de partida do
plano de abordagem, com vista a superação de práticas estanques e desatualizadas contemplando as reais
questões trazidas pelos usuários, sendo assim, esse método tornou o processo ensino - aprendizagem voltada às
necessidades e aos interesses populares.

Em linhas gerais pode-se dizer que, sempre em acordo com as peculiaridades presentes em cada faixa de
atendimento do Plano, os temas geradores nortearam assuntos ou questões extraídas da realidade de cada
usuário, para que em torno de tais questões fossem desenvolvidos os conteúdos e práticas necessárias à
intervenção concreta na realidade. Por meio da relação entre prática-teoria-prática, o Plano de Trabalho buscou
que os usuários fossem estimulados a perceber como utilizavam na prática social os conhecimentos produzidos ao
longo de sua participação, por meio do estímulo à suas habilidades, conhecimentos práticos, que somente ações
concretas poderiam proporcionar.

6. Síntese estatística:
● Número total de atendidos: 45 usuários
● Número de usuários pelo termo de fomento: 45 usuários.
● Número de desligamento: não houveram desligamentos.
● Número de pessoas na fila de espera: 123 pessoas para o Salão..
● Número de pessoas encaminhadas para outros (Programa/Projeto):
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RESULTADOS QUANTITATIVOS DO MONITORAMENTO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES,
JOVENS E ADULTOS.

A. Número de participantes por sexo e idade (06 a 15 / 18 a 29 / 30 a 59 anos) :

● FEMININO E MASCULINO (18 A 29 ANOS)
FEMININO: 15 atendidos 34%
MASCULINO: 00 atendidos.

● FEMININO E MASCULINO (30 A 59 ANOS)
FEMININO: 30 atendidos 66%
MASCULINO: 00 atendidos.

B. Número de participantes do público prioritário de crianças, adolescentes, Jovens e adultos;
informar n° e tipo de prioridade: 02 atendidos em situação de rua e medida de Liberdade Assistida.
(Projeto Salão).

C. Número de famílias atendidas: 45 famílias.
D. Percentual de pais e/ou familiares frequentes nas reuniões: não foi possível verificar esse item, dada a

situação de pandemia.

E. Renda média per capita das famílias atendidas: média de R$ 455,75 reais.

F. Percentual de adultos com vínculo empregatício entre os componentes das famílias atendidas: 18
pessoas na média anual - 4% (Projeto Salão Batuíra)

G. Número de desempregados ou subempregados, entre os componentes das famílias atendidas,
encaminhados a cursos de qualificação e requalificação profissional: 70 pessoas na média anual -
86% (Projeto Salão Batuíra)

H. Número de pessoas atendidas com deficiência, Informar nº e tipo de deficiência: Não atendemos
pessoas com deficiência.

I. Número de pessoas que foram inseridas no mercado de trabalho formal e/ou informal ou geraram
alguma renda: 15 pessoas na média anual - 33% (Projeto Salão Batuíra)

J. Número de pessoas que voltaram para a escola ou outro curso: Não tivemos pessoas que voltaram a
estudar no Projeto Salão.

K. Percentual de Crianças, Adolescentes e Jovens que cumpriram a frequência nas atividades, de
acordo com os planos: não foi possível mensurar este dado, haja vista a situação de pandemia.

L. Percentual de Crianças, Adolescentes e Jovens inseridos no ensino formal: não foi possível
mensurar este dado, haja vista a situação de pandemia.

M. Percentual de beneficiários que foram efetivados no emprego no exercício: não foi possível mensurar
este dado, haja vista a situação de pandemia.
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N. Percentual de adultos e ou famílias que foram encaminhados para o emprego formal e ou informal:
não foi possível mensurar este dado, haja vista a situação de pandemia.

O. Percentual de adultos e ou famílias que foram inseridos no emprego formal e ou informal: não foi
possível mensurar este dado, haja vista a situação de pandemia.

P. Número de atividades externas de natureza socioeducativas realizadas no exercício para Crianças,
Adolescentes e Jovens: não foi possível mensurar este dado, haja vista a situação de pandemia.

Q. Percentual médio de famílias e beneficiários que receberam visitas durante o exercício; não foi
possível mensurar este dado, haja vista a situação de pandemia.

Impacto Esperado de Acordo com a Tipificação: Foi efetivo ao longo do período de atendimento deste plano de
trabalho, o aumento do número de adultos cientes de questões relacionadas à violação de direitos bem como a
efetivação de adultos autônomos colaborando também na disseminação de informações a fim de reduzir índices de
violência, abuso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce.
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PLANO DE TRABALHO: SUPERAÇÃO

Data do início de funcionamento do Serviço: 02 de janeiro de 2020.
Tipo de proteção/serviço: Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com deficiência de 18
a 59 anos.
Local de desenvolvimento das ações: Rua Flor da Montanha, 252 – Vila Carmela - Guarulhos/SP.
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Maria Efigênia Diogo Sabino
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Serviço Social
Fonte de Financiamento: FMAS.
Período de Referência: Anual – 2020

1º sem. 2020 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Número de
atendidos

(programado)
10 10 10 10 10 10

Número de
atendidos

(executado)
09 10 10 09 10 10

2º sem. 2020 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Número de
atendidos

(programado)
10 10 10 10 10 10

Número de
atendidos

(executado)
10 10 10 10 10 10

1. Atividades Desenvolvidas:
Mensalmente é realizado o cronograma a fim de desenvolver diversas ações, portanto seguem as

atividades desenvolvidas voltadas aos atendidos da Residência Inclusiva:

Trabalho em rede, atendimentos individuais, dinâmicas em grupo, cuidados dispensados a horta e jardim
da unidade, tarde da pipa, condicionamento físico com orientação do fisioterapeuta – profissional de contrapartida
da instituição e caminhadas nas dependências da unidade, atividade com decoração do baile de carnaval realizado
na própria Residência Inclusiva, participação dos atendidos desta residência no baile de carnaval realizado na
(ILPI – Recanto do Idoso - Nosso Lar Batuíra) unidade pertencente ao Núcleo Batuíra, curso de panificação,
oficinas com miçangas e artesanato ( com caixinhas de MDF e palitos de sorvete), roda de conversa e
apresentação especial; tema Dia Internacional da Mulher, Palestra realizada com a equipe da regional da saúde
(DTRSIII) compartilhada com a equipe de enfermagem e gerente da UBS – Vila Carmela (prevenção e
enfrentamento ao COVID 19), festividade em comemoração à Páscoa (almoço especial),comemoração do dia das
mães, ensaio da quadrilha e decoração da festa julina, exercícios de alongamento/dança Zumba, visitas
domiciliares a familiares de atendidos, passeios na praça, aula de reforço a escrita e leitura, rodas de conversas
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(tema diversos) trabalhando autonomia com os atendidos/culinária aprendendo a fazer hambúrguer artesanal e
refrigerante caseiro (sob a orientação e supervisão da nutricionista de contrapartida da instituição), tarde do vôlei,
jogos diversos, atividades com colagens em desenhos, semana da beleza (cuidados com a barba/cabelos e
unhas),curso de pedraria em chinelos, cinema em casa/pipoca, atividades com pinturas em tela ( tinta guache),
lanche especial dia da esfiha, cuidados voltados para plantação, almoços especiais com churrasco e variedades,
tardes de descontração; da pizza, esfiha, da coxinha, tarde do sorvete, comemoração dos aniversariantes do mês,
exercícios ao ar livre na praça - próxima a unidade, elaboração da “Carta para o Papai Noel, em busca de sonhos
e realizando um projeto de vida” ,decorações natalina (elaboração do painel Natalino),atividade na escrita;
trabalhando o significado do Natal e o sorteio do amigo secreto, confraternização e entrega dos presentes do
amigo secreto, Ceia de Natal, Ano Novo e almoço especial, agendamento e realização de consultas e exames,
realização de ações voltadas para o desenvolvimento da vida diária e expansão da autonomia, inserção na
comunidade e integração. Visita domiciliar realizada na Residência Inclusiva por entes que ainda possuem vínculo
familiar e amigos de atendidos.

Estudo bíblico realizado na própria Residência Inclusiva ministrado pelos membros da igreja testemunhas
de Jeová.

Ressaltamos que referente às atividades religiosas, vem sendo respeitado por este serviço o estado laico,
para tanto, as parcerias são ecumênicas, deixando os atendidos à vontade para participarem ou não. Sendo estes
suspensos desde o mês de março de 2020 devido ao enfrentamento do Covid - 19.

Os atendidos que mantém contato com familiares e amigos, realizam diálogos por meio do telefone e vídeo
chamada – recurso disponibilizado pelo aplicativo WhatsApp, mantendo desta maneira o fortalecimento do vínculo
familiar.

Ressaltamos que a equipe de trabalho, realiza ações voltadas aos cuidados de enfrentamento ao Covid –
19, reforçando a importância do distanciamento social, uso de álcool gel, higienização das mãos com água e sabão
e o uso de máscara.

2. Objetivos

A Residência Inclusiva completou 17 meses sob a gestão do Núcleo Batuíra – Serviço de Promoção da Família na
data de 02 de dezembro de 2020, para tanto mensuramos os resultados das ações desenvolvidas de acordo com
os objetivos estabelecidos acerca do serviço por meio do plano de trabalho e Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais. Através das atividades desenvolvidas constantemente

Foram obtidos os seguintes resultados:

✔ Acesso a programações culturais, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas
com autonomia, surgimento e favorecimento de aptidões por meio inclusive de cursos profissionalizante
(panificação e pedraria em chinelo), atividades básicas do cotidiano e capacidades para a vida diária,
desenvolvimento da religiosidade, e demais ações já descritas anteriormente neste relatório, interação e
convivência entre os residentes e comunidade, acesso a documentos, abertura de contas bancária,
isenção tarifária de transporte coletivo e passe livre para transporte interestadual, além do acesso e
contemplação no Benefício de Prestação Continuada e Programa de Transferência de Renda, cuidados
voltados a saúde, fortalecimento do vínculo familiar e comunitário, fortalecimento da auto estima. Além
disso o desacolhimento de uma atendida, na data de 04 de abril de 2020 para residência alugada após ser
contemplada com o BPC.
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3. Recursos Humanos disponíveis para a execução do plano de trabalho:

Quantidade Função Escolaridade/Formação* Tipo de Vínculo*
1 Coordenadora Superior completo CLT
1 Assistente Social Superior completo CLT
6 Cuidadores Ensino médio completo CLT
1 Auxiliar de limpeza Ensino fundamental completo CLT
1 Cozinheira Ensino médio completo CLT
1 Nutricionista Superior completo

Contrapartida
CLT

1 Psicóloga Superior Completo/
Psicologia

CLT

1 Fisioterapeuta Superior Completo
Contrapartida

CLT

1 Auxiliar Adm. Superior completo CLT

4. Pontos Facilitadores
Planejamento e gestão, participação e entrosamento na comunidade, recursos materiais e financeiros, articulação
e comunicação positiva entre a equipe de trabalho e rede de serviços socioassistenciais: saúde, assistência social,
Ministério Público, Defensoria Pública, Cultura e segmentos diversos.

5. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação
Morosidade em solucionar demandas que necessitam do retorno de alguns dos serviços da rede. As formas de
superação podem ocorrer a partir da expansão do quadro de recursos humanos dos serviços e ampliação dos
serviços voltados para atender pessoas com deficiência, visto que a dificuldade de inclusão muitas vezes se dá
pela falta de acessibilidade, provocando assim a morosidade e carência de serviços específicos para acolher tal
demanda.

6. Síntese estatística:

● Número total de atendidos: 10
● Número de usuários pelo termo de fomento: 10
● Número de desligamentos: 01
● Número de pessoas na fila de espera: 0
● Número de pessoas encaminhadas para outros (Programa/Projeto):
● Programa Bolsa Família: 3
● BPC: 3
● Emissão de documentos primeira e segunda via: 2
● Curso de Pedraria em chinelos – Instituto Vista/SDAS: 3
● Curso de Panificação: 1
● EJA: 1
● Emissão de cartão de transporte com isenção tarifária para os municípios de Guarulhos e São Paulo, além

de gratuidade interestadual: 1
● Número de beneficiários: Programa Bolsa Família: 2
● BPC Pessoa com Deficiência: 7
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA

(RESIDÊNCIA INCLUSIVA)

Descrever as ações desenvolvidas para o fortalecimento e restabelecimento dos vínculos familiares: aos atendidos
que possuem vínculo familiar, são realizadas pela equipe técnica/ coordenação da Residência Inclusiva visitas
domiciliares periodicamente, a fim de fortalecer os vínculos e trabalhar um possível retorno ao convívio familiar.
Além de visitas realizadas pelos familiares e amigos, na própria Residência Inclusiva, (estando suspensas desde o
mês de março de 2020), sendo realizado diálogos por meio do telefone e vídeo chamada para os atendidos que
mantêm contato com familiares e amigos.

Todos os atendidos possuem o PIA? Sim, após o acolhimento o Plano Individual de Atendimento (PIA) é produzido
pela equipe técnica/ coordenação da Residência Inclusiva.

Atendimentos individuais: 65

Encaminhamentos: 324 no total: PA Bonsucesso 09, PA Maria Dirce 16 , Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso
12, Hospital Santa Marcelina 2, Hospital Padre Bento 2, CEMEG São João 2, CEMEG Gopoúva 19, CAMPD
39,CER 12, Rede de Reabilitação Lucy Montoro 2, UBS Carmela 65, CAPS ARCO ÍRIS 14, Cartório de Registro
Civil 1, Hospital JJM 3, CEO São João 2, Caixa Econômica Federal 18, CRAS Ponte Alta 1, CRAS – Bonsucesso
1, AFIP Laboratório 3, Lar de Batuíra 2, Hospital HMU 2,INSS-Guarulhos1,INSS Ermelino
Matarazzo1,INSS-República1,AACD-Osasco 07, Ambulatório da Criança 1, IAKAP-Instituto 2, Ministério-Publico1,
Hospital das Clínicas 2, Defensoria Pública 1, Lotérica 02, Guarupass 1, Poupatempo Guarulhos 4, EJA 1, E.E
Prof.ª Zilda Romero 2, E.PG Jocymara 2, Antiga Câmara de Guarulhos 2, Farmácia de Auto Custo 1, P.A Alvorada
1, CEMEG-Cantareira 5,Hospital Geral de Guarulhos 12,Banco Mercantil 9,Óticas Baruk 2, Ótica Marsul 1, Banco
Itaú – Jd. São João - Guarulhos 5, Banco Bradesco jd. Presidente Dutra Guarulhos 4, UBS – Nova Bonsucesso 5,
Neurologia Guarulhos 5, Dr. Consulta 1, UBS Bambi1, Associação ASPAFA 5, Curso de Pedraria – Instituto
Vista/SDAS 7, Hospital Stella Maris 1, P.A Paraventi – Guarulhos 1.

Número de participantes por faixa etária: De 18 a 30 anos 1 mulher e 1 homem, de 31 a 40 anos nenhum atendido,
de 41 a 50 anos 4 mulheres atendidas e 2 homens, de 51 a 59 anos 2 mulheres atendidas.

Número de atendidos por sexo: 7 mulheres e 3 homens.

Número de pessoas com deficiência: 2 deficiências múltiplas, 3 deficiências físicas, 6 deficiências intelectuais.

Número de participantes frequentes nas atividades (internas e externas): 10

Número de atendidos que receberam visitas dos familiares: 03

Número de atendidos que saíram para passeio com familiares: 0

Número de beneficiários que providenciaram documentação: 2 atendidos.

Número de visitas domiciliares realizadas para as famílias dos usuários que possuem referência familiar: 05 visitas
realizadas pela equipe técnica e coordenação da Residência Inclusiva a familiares de atendidos que ainda
possuem vínculo familiar.

Percentual de atendidos frequentes nas atividades: 90%.

Percentual de atendidos que participaram das atividades internas: 90%

Percentual de atendidos que participaram das atividades externas: 100%. (Suspensas devido ao
enfrentamento do COVID 19)
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Impacto Esperado de Acordo com a Tipificação: Redução da presença de pessoas em situação de isolamento
social, prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos, fortalecimento de
vínculo familiar, proteção integral; restabelecimento de vínculos familiares e sociais, convivência comunitária,
promoção do acesso à rede socioassistencial e aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e políticas
públicas setoriais, favorecimento/ surgimento do desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para
que realizem escolhas com autonomia, promoção do acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e
ocupacionais internas e externas.
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PLANO DE TRABALHO: FLOR DE LIS

Data do início de funcionamento do Serviço: 02 de janeiro de 2020.
Tipo de proteção/serviço: Proteção Social de Alta Complexidade - Casa de Passagem
Local de desenvolvimento das ações: Rua Serra Azul, 469 – Carmela - Guarulhos/SP.
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Elivanete Silveira Torquato
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Pedagoga
Fonte de Financiamento: FMAS.
Período de Referência: Anual – 2020.

1º sem. 2020 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Número de
atendidos
(programado)

20 20 20 20 20 20

Número de
atendidos
(executado)

27 25 25 22 29 20

2º sem. 2020 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Número de
atendidos
(programado)

20 20 20 20 20 20

Número de
atendidos
(executado)

17 23 17 19 18 28

1. Atividades Desenvolvidas

Diante da situação de pandemia que vivenciamos no ano de 2020, foram necessárias algumas adaptações para
realizar as atividades propostas pelo equipamento e adequar mediante as circunstâncias e rotinas cotidianas.

Disponibilizamos por todas as dependências do equipamento, álcool gel, assim como sabão líquido para
higienização das mãos, fornecemos também máscaras protetoras para uso das acolhidas e colaboradores do
serviço.

Desde o início da pandemia, reforçamos diariamente com todas acolhidas sobre a importância em aderir os
métodos de prevenção ao Vírus COVID-19 e recebemos a visita da Equipe de Enfermagem juntamente com a
Gerente da UBS-Carmela que realizaram orientação minuciosa, sobre o COVID 19 e as medidas de prevenção ao
Vírus, a fim de reforçar a importância em executar os métodos preventivos assim como permanecer dentro do
equipamento o maior tempo possível, tendo acesso à rua somente para o indispensável.

Todavia, mantiveram-se a maior parte do tempo dentro do serviço somente as acolhidas que apresentam
dificuldades cognitivas e não possuem autonomia para saírem do equipamento desacompanhadas, as demais não
apresentaram grande dificuldade em aderir às recomendações. Contudo, dentro do possível, conseguimos
executar diversas atividades, de acordo com o perfil apresentado pela demanda ao decorrer do ano.

Fora realizadas atividades Psicoterapêuticas em grupo, atividades sócio educativas, atividades culturais e de lazer,
dinâmicas interativas, rodas de conversas, com diversas temáticas, tais como:
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● Aniversariantes do mês: Realizamos mensalmente atividade de aniversariantes, visando prestigiar e
homenagear as acolhidas, proporcionando momentos de interação e descontração com as demais
conviventes e colaboradores.

● Carnaval: Participação no Baile de Carnaval do Recanto dos Idosos (antes da pandemia);

● Páscoa: Verbalizamos sobre a origem e o significado desta data comemorativa, foram distribuídos ovos de
chocolate adquiridos por meio de doação destinada ao serviço. A atividade teve como objetivo acrescentar
conhecimento as acolhidas, preservando a crença e religião de cada uma, além de proporcionar um
momento de descontração e interação entre elas;

● Festa Junina: A atividade foi realizada junto com a comemoração de aniversariantes do mês com
decoração, comidas e músicas típicas;

● “Um dia diferente” – Tarde da Pizza, Tarde do Pastel, Tarde de Jogos, entre outras;

● Sessões Pipoca - Foram exibidos filmes que abordam assuntos como: Violência contra Mulher, conflitos
enfrentados por mulheres negras, mensagens motivacionais e autoestima, entre outros;

● Socioeducativas: Atividades referentes às Campanhas: Dia Internacional da Mulher, Agosto Lilás,
Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Dia Nacional da Consciência Negra;

● Atividades de artesanato: Crochê, bordado e ponto cruz, Flores decorativas, enfeites natalinos com
materiais recicláveis;

● Capacitação para execução de pedrarias em chinelos: Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento
e Assistência Social e o Instituto Visa, as acolhidas receberam o curso com duração de 30 horas e além do
certificado, puderam interagir com as acolhidas da Residência Inclusiva e obtiveram conhecimento sobre
mais uma forma de geração de renda.

● Implantação do Cantinho da Leitura: Espaço idealizado a fim de estimular as acolhidas a adentrarem ao
mundo do conhecimento por meio dos livros.

● Oficina de Alfabetização: Aulas de alfabetização e reforço ministradas pela acolhida e voluntária Milena
Fernandes (Pedagoga);

● Atividade Física: Oficina de Dança do Ventre, Aulas de Alongamento;

● Dia da Beleza: Participação do Projeto Salão do Núcleo Batuíra com trabalho de manicure e cabeleireiro;

● Festividades Natalinas: Ações promovidas por projetos sociais e voluntários com ceias comemorativas e
entregas de presentes;

● Mutirão contra Dengue: Limpeza, conservação do espaço de modo a prevenir focos do mosquito
transmissor;

● Psicoterapia em Grupo e Dinâmicas e Rodas de Conversas : Atividades diversas objetiva trabalhar auto
estima, convivência em grupo, fortalecimento de vínculos e autonomia;

Ressaltamos que diariamente e inclusive nas atividades coletivas, as acolhidas foram orientadas sobre a
prevenção contra o vírus COVID-19 e disponibilizamos máscaras, álcool gel, sabão para higienização, a fim de
intensificar os cuidados diários que auxiliam na prevenção ao vírus. Porém, mesmo diante de todas as orientações,
a maioria das acolhidas recusa fazer uso das máscaras de proteção dentro das dependências do equipamento,
pois alegam acreditar ser necessário o uso somente em locais externos e não aderem às orientações.
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As atividades desenvolvidas de um modo geral tiveram a finalidade de transmitir orientações, compartilhar
conhecimento propicia reflexões que contribuem no processo no planejamento das vidas acolhidas, além dos
atendimentos psicossociais da equipe técnica, que tiveram a finalidade de contribuir na convivência entre as
acolhidas e colaboradores trabalhando as questões referentes ao processo de emancipação das mesmas.

Ao decorrer do ano, através de videochamadas, e presencialmente (a partir do período de flexibilização da
pandemia) foram realizadas reuniões para discussão de casos e pactuar articulações e metas, com outros Serviços
como: Instituto Forte, Serviços de Alta e Média Complexidade, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
e encontros mensais entre o Serviço Feminino e equipamentos da Rede de Saúde - Regional de Saúde III, UBS
Carmela, CAPS Arco Iris.

De acordo com a demanda apresentada, foram realizados encaminhamentos para diversos Serviços Assistenciais
e/ou de Saúde como:

● UBS Carmela;

● CAPS Arco Iris;

● Hosp. Municipal de Urgencias (HMU)

● Casa das Rosas Margaridas e Beths;

● CRAS Ponte Alta;

● Hosp. Stella Maris;

● Hosp. Pimentas Bonsucesso;

● Instituto Forte;

● Programa de Zeladoria Social “Cuidando”;

● CAPS AD;

● CAD-Único;

● CEMEG-Cantareira;

● P.A Bonsucesso;

● Defensoria Pública

● Poupa Tempo Guarulhos;

● Comunidade Terapêutica - Recanto Renascer

Ao que tange os desacolhimentos, foi realizada busca ativa de contatos dos familiares das acolhidas, via telefone,
redes sociais e visitas domiciliares e recambios as cidades de origem a fim de restabelecer os vínculos familiares.
Contudo, muitas acolhidas realizaram os desligamentos do serviço, voluntariamente e/ou desistência (evasão).

2. Objetivos

No início do ano de 2020, foram pactuadas ações entre a equipe técnica e acolhidas com sugestões e
apontamentos traçados para melhoria de uma convivência respeitosa dentro do equipamento. Contudo, devido a
situação de pandemia e de acordo com as mudanças de atendimento ao decorrer dos meses, muitas metas

Rua Renato Ometi nº 65 – Cumbica - Guarulhos 54



www.nucleobatuira.org.br

tiveram de ser modificadas e algumas adaptações estabelecidas para que pudéssemos atender as acolhidas com
equidade. Dessa forma foi possível obter uma devolutiva parcialmente satisfatória diante do que fora proposto pelo
equipamento.

Devido ao perfil apresentado pelas as acolhidas e suas necessidades específicas, podemos contar com os
serviços de saúde da Rede Municipal, assim como os atendimentos psicológicos, sociais e nutricionais oferecidos
pelo equipamento, que contribuíram no entendimento das mesmas referentes às mudanças de seus hábitos e a
influência no alcance de suas metas de vida.

3. Recursos Humanos disponíveis para a execução do plano de trabalho

Quantidade Função Escolaridade / Formação Tipo de Vínculo
01 Coordenadora Pedagogia CLT
01 Assistente Social Serviço Social CLT
01 Psicóloga Psicologia CLT
08 Agentes Sociais Ensino Médio CLT
01 Cozinheira Ensino Médio CLT
01 Assistente Administrativo Ensino Médio CLT
01 Aux. Serviços Gerais Ensino Fundamental CLT

4. Pontos Facilitadores

As atividades realizadas em parceria com outros Serviços, como:

● Intensificação do acompanhamento Psiquiátrico, Psicológico e o fortalecimento de vínculos entre a
acolhida Marine Nestant e o infante Joseph Amsterly, em parceria com as equipes do CAPS Arco Iris,
Instituto Forte e Família Acolhedora.

● A participação do “Projeto Salão” do Núcleo Batuíra, incentivando o autocuidado e trabalhando a
autoestima das acolhidas;

● A articulação entre os equipamentos da Rede de Saúde (UBS Carmela, CAPS Arco Íris) e a participação
direta da Regional de Saúde III, que contribuiu diretamente para o enriquecimento de informações, assim
como para os encaminhamentos prestados;

● Curso em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e o Instituto Visa para as
acolhidas receberam a capacitação para execução de pedraria em chinelos;

● Inserção ao mercado de trabalho através do Programa de Zeladoria Social “Cuidando”.

5. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação:

O Serviço de Acolhimento apresentou uma demanda expressiva em relação às acolhidas com dificuldades
psicológicas e/ou psiquiátricas, algumas delas sem autonomia para executar até mesmo os cuidados diários para
execução das rotinas cotidianas, além das questões e comprometimentos com a drogadição.

Diante do contexto do perfil apresentado pelas acolhidas, além do atendimento psicossocial da equipe técnica,
houve encaminhamentos junto ao CAPS AD, CAPS Arco Iris e/ou oferta de tratamento Comunidade Terapêutica.

Realizamos busca ativa referente ao histórico de vida de muitas acolhidas, a fim de intensificar o fortalecimento de
vínculos com intuito de promover o retorno familiar, sendo este o alvo de nosso trabalho, porém muitos familiares
apresentam resistência e desinteresse na proposta de retorno ao convívio familiar.
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6. Síntese estatística:

● Número total de atendimentos: 270;
● Número de usuários pelo termo de fomento: 120;
● Número de desligamentos: 89 (Dentre eles, 25 desligamentos por Pernoite);
● Número de pessoas na fila de espera: 0

Número de atendidas Número de atendidas por sexo

103
Feminino: 73
Mulheres Transexuais: 30

Obs: Foram contabilizadas as atendidas em Pernoite.

Número de atendidos por faixa etária:

Faixa Etária Quantidade
18 a 25 23
26 a 50 30
41 a 50 21
51 a 60 25
Acima de 61 anos 4

Perfil das atendidas:

Origem

REGIÕES:
Sul:01
Sudeste: 63
Norte: 5
Nordeste: 9
Centro-oeste: 01
Estrangeiros:
Haiti: 01
Bolívia: 01
Obs: 22 atendidas não informaram por dificuldades cognitivas ou por não aguardar
atendimento técnico após período de pernoite.

Escolaridade

NÍVEL
Ensino Fundamental: 14
Ensino Fundamental Incompleto: 23
Ensino Médio: 13
Ensino Médio Incompleto: 11
Ensino Superior Completo ou Incompleto: 2
Sem escolaridade: 29
Obs:22 atendidas não informaram por dificuldades cognitivas ou por não aguardar
atendimento técnico após período de pernoite

Estado Civil

SITUAÇÃO
Casada: 2
Solteira: 53
Viúva: 3
União estável: 23
Obs: 22 atendidas não especificaram por dificuldades  cognitivas  ou  por  não  aguardar
atendimento técnico após período de pernoite;
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Situação de
trabalho

STATUS
CLT: 06
Trabalhos esporádicos: 08
Sem vínculos empregatícios: 67
Obs: 22 atendidas não especificaram por dificuldades cognitivas ou por não aguardar
atendimento técnico após período de pernoite

Motivo do Acolhimento
Sem vínculo Familiar: 18
Sem renda para moradia: 63
Não especificado por questões psicológicas: 22

Encaminhamentos realizados:

Tipo de Encaminhamentos Número de encaminhamentos
UBS Carmela 46
CAPS Arco Iris 34
Hosp. Municipal de Urgencias-HMU 14
Casa das Rosas Margaridas e Beth’s 02
CRAS Ponte Alta 06
Hosp.Stella Maris 03
Hosp. Pimentas Bonsucesso 08
Instituto Forte 16
Programa de Zeladoria Social “Cuidando” 01
CAPS AD 24
CAD-Único 06
CEMEG –Cantareira 01
P.A Bonsucesso 03
Defensoria Pública 04
Poupa Tempo Guarulhos 03
Comunidade Terapêutica-Recanto Renascer 02
Hosp. Municipal de Urgencias (HMU) 14

Número de Famílias Contatadas Forma

32
Redes Sociais /Telefone/ Visita ao equipamento ou
Domiciliares

Número de atendidas inserido no mercado de trabalho formal e/ou informal:
Formal: 6 Informal: 8

Número de usuários que retornaram para as famílias: 07

Número de usuários que retornaram para as cidades de origem: 03

Número de usuários que retornaram para a escola ou outro curso: 00
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Número de encaminhamentos para outros serviços (discriminar quais e o número):
Programa/ Projeto/ Serviço: Número de atendidos
CAEM São Miguel 1
Serviço Sigiloso para Mulheres Vítimas de Violência 2
ILPI Recanto dos Idosos 1

Número de reincidência no serviço: 28

Número de atendidos inseridos em programas de transferência de renda, BPC ou aposentadoria:
Aposentadoria por motivos de saúde 1
BPC 0
Benefício por Vulnerabilidades Temporárias 7
Bolsa Família 10

Percentual de usuários, que foram acompanhados pela equipe técnica (Assistente Social e Psicólogo) ao
longo do semestre/ano (considerar aqui os usuários que aceitaram ou buscaram espontaneamente o
atendimento psicossocial): Superior a 90 %

Percentual de usuários encaminhados para programas de transferência de renda e/ ou outros serviços
públicos: Superior a 70%

Percentual de usuários, acompanhados pela equipe técnica, com Plano Individual de Atendimento – PIA no
exercício: Inferior a 70 %

Impacto Esperado:

Observamos que em 2020, de maneira significativa, os motivos mais expressivos resultantes aos acolhimentos,
foram as questões sociais geradas pelo uso de substâncias e a questões financeiras, somadas à desconstrução de
vínculos familiares, comunitários e/ou afetivos.

De acordo com a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, o trabalho realizado pelo Serviço Feminino em 2020
através dos atendimentos individuais e coletivos em parceria com os equipamentos da Rede Municipal,
contribuíram para a redução de danos vivenciados pelas acolhidas possibilitando a reconstrução de vínculos e/ou o
retomo ao convívio social, assim como auxiliou nas questões pertinentes a emancipação das mesmas

Rua Renato Ometi nº 65 – Cumbica - Guarulhos 58



www.nucleobatuira.org.br

PLANO DE TRABALHO: DANDO UM TEMPO

Data do início de funcionamento do Serviço: 02 de janeiro de 2020.
Tipo de proteção/serviço: Proteção Social de Alta Complexidade - Casa de Passagem
Local de desenvolvimento das ações: Rua Serra Azul, 469 – Carmela - Guarulhos/SP.
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Elivanete Silveira Torquato
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Pedagoga
Fonte de Financiamento: FMAS.
Período de Referência: Anual – 2020.

1º sem. 2020 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Número de
atendidos
(programado)

25 25 25 25 25 25

Número de
atendidos
(executado)

30 24 34 42 41 34

2º sem. 2020 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Número de
atendidos
(programado)

25 25 25 25 25 25

Número de
atendidos
(executado)

46 37 35 65 60 59

2. Atividades Desenvolvidas

Diante da situação de pandemia que vivenciamos no ano de 2020, foram necessárias algumas adaptações para
realizar as atividades propostas pelo equipamento e adequar mediante as circunstâncias e rotinas cotidianas.

Disponibilizamos por todas as dependências do equipamento, álcool gel, assim como sabão líquido para
higienização das mãos, fornecemos também máscaras protetoras para uso das acolhidas e colaboradores do
serviço.

Desde o início da pandemia, reforçamos diariamente com todas acolhidas sobre a importância em aderir os
métodos de prevenção ao Vírus COVID-19 e recebemos a visita da Equipe de Enfermagem juntamente com a
Gerente da UBS-Carmela que realizaram orientação minuciosa, sobre o COVID 19 e as medidas de prevenção ao
Vírus, a fim de reforçar a importância em executar os métodos preventivos assim como permanecer dentro do
equipamento o maior tempo possível, tendo acesso à rua somente para o indispensável.

Todavia, mantiveram-se a maior parte do tempo dentro do serviço somente as acolhidas que apresentam
dificuldades cognitivas e não possuem autonomia para saírem do equipamento desacompanhadas, as demais não
apresentaram grande dificuldade em aderir às recomendações. Contudo, dentro do possível, conseguimos
executar diversas atividades, de acordo com o perfil apresentado pela demanda ao decorrer do ano.

Fora realizadas atividades Psicoterapêuticas em grupo, atividades sócio educativas, atividades culturais e de lazer,
dinâmicas interativas, rodas de conversas, com diversas temáticas, tais como:
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● Aniversariantes do mês: Realizamos mensalmente atividade de aniversariantes, visando prestigiar e
homenagear as acolhidas, proporcionando momentos de interação e descontração com as demais
conviventes e colaboradores.

● Carnaval: Participação no Baile de Carnaval do Recanto dos Idosos (antes da pandemia);

● Páscoa: Verbalizamos sobre a origem e o significado desta data comemorativa, foram distribuídos ovos de
chocolate adquiridos por meio de doação destinada ao serviço. A atividade teve como objetivo acrescentar
conhecimento as acolhidas, preservando a crença e religião de cada uma, além de proporcionar um
momento de descontração e interação entre elas;

● Festa Junina: A atividade foi realizada junto com a comemoração de aniversariantes do mês com
decoração, comidas e músicas típicas;

● “Um dia diferente” – Tarde da Pizza, Tarde do Pastel, Tarde de Jogos, entre outras;

● Sessões Pipoca - Foram exibidos filmes que abordam assuntos como: Violência contra Mulher, conflitos
enfrentados por mulheres negras, mensagens motivacionais e autoestima, entre outros;

● Socioeducativas: Atividades referentes às Campanhas: Dia Internacional da Mulher, Agosto Lilás,
Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Dia Nacional da Consciência Negra;

● Atividades de artesanato: Crochê, bordado e ponto cruz, Flores decorativas, enfeites natalinos com
materiais recicláveis;

● Capacitação para execução de pedrarias em chinelos: Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento
e Assistência Social e o Instituto Visa, as acolhidas receberam o curso com duração de 30 horas e além do
certificado, puderam interagir com as acolhidas da Residência Inclusiva e obtiveram conhecimento sobre
mais uma forma de geração de renda.

● Implantação do Cantinho da Leitura: Espaço idealizado a fim de estimular as acolhidas a adentrarem ao
mundo do conhecimento por meio dos livros.

● Oficina de Alfabetização: Aulas de alfabetização e reforço ministradas pela acolhida e voluntária Milena
Fernandes (Pedagoga);

● Atividade Física: Oficina de Dança do Ventre, Aulas de Alongamento;

● Dia da Beleza: Participação do Projeto Salão do Núcleo Batuíra com trabalho de manicure e cabeleireiro;

● Festividades Natalinas: Ações promovidas por projetos sociais e voluntários com ceias comemorativas e
entregas de presentes;

● Mutirão contra Dengue: Limpeza, conservação do espaço de modo a prevenir focos do mosquito
transmissor;

● Psicoterapia em Grupo e Dinâmicas e Rodas de Conversas : Atividades diversas objetiva trabalhar auto
estima, convivência em grupo, fortalecimento de vínculos e autonomia;

Ressaltamos que diariamente e inclusive nas atividades coletivas, as acolhidas foram orientadas sobre a
prevenção contra o vírus COVID-19 e disponibilizamos máscaras, álcool gel, sabão para higienização, a fim de
intensificar os cuidados diários que auxiliam na prevenção ao vírus. Porém, mesmo diante de todas as orientações,
a maioria das acolhidas recusa fazer uso das máscaras de proteção dentro das dependências do equipamento,
pois alegam acreditar ser necessário o uso somente em locais externos e não aderem às orientações.
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As atividades desenvolvidas de um modo geral tiveram a finalidade de transmitir orientações, compartilhar
conhecimento propicia reflexões que contribuem no processo no planejamento das vidas acolhidas, além dos
atendimentos psicossociais da equipe técnica, que tiveram a finalidade de contribuir na convivência entre as
acolhidas e colaboradores trabalhando as questões referentes ao processo de emancipação das mesmas.

Ao decorrer do ano, através de videochamadas, e presencialmente (a partir do período de flexibilização da
pandemia) foram realizadas reuniões para discussão de casos e pactuar articulações e metas, com outros Serviços
como: Instituto Forte, Serviços de Alta e Média Complexidade, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
e encontros mensais entre o Serviço Feminino e equipamentos da Rede de Saúde - Regional de Saúde III, UBS
Carmela, CAPS Arco Iris.

De acordo com a demanda apresentada, foram realizados encaminhamentos para diversos Serviços Assistenciais
e/ou de Saúde como:

● UBS Carmela;

● CAPS Arco Iris;

● Hosp. Municipal de Urgencias (HMU)

● Casa das Rosas Margaridas e Beths;

● CRAS Ponte Alta;

● Hosp. Stella Maris;

● Hosp. Pimentas Bonsucesso;

● Instituto Forte;

● Programa de Zeladoria Social “Cuidando”;

● CAPS AD;

● CAD-Único;

● CEMEG-Cantareira;

● P.A Bonsucesso;

● Defensoria Pública

● Poupa Tempo Guarulhos;

● Comunidade Terapêutica - Recanto Renascer

Ao que tange os desacolhimentos, fora realizada busca-ativa de contatos dos familiares das acolhidas, via telefone,
redes sociais e visitas domiciliares e recambios as cidades de origem a fim de restabelecer os vínculos familiares.
Contudo, muitas acolhidas realizaram os desligamentos do serviço, voluntariamente e/ou desistência (evasão).

2. Objetivos

No início do ano de 2020, foram pactuadas ações entre a equipe técnica e acolhidas com sugestões e
apontamentos traçados para melhoria de uma convivência respeitosa dentro do serviço.
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Contudo, devido a situação de pandemia e de acordo com as mudanças de atendimento ao decorrer dos meses,
muitas metas tiveram de ser modificadas e algumas adaptações estabelecidas para que pudéssemos atender as
acolhidas com equidade. Dessa forma foi possível obter uma devolutiva parcialmente satisfatória na aceitação do
que fora proposto pelo equipamento.

Referente às mulheres acolhidas junto de seus infantes, realizamos um acompanhamento incisivo sobre suas
responsabilidades quanto aos cuidados básicos para com os mesmos e para tal processo as acolhidas puderam
contar com os serviços de saúde da rede, assim como os atendimentos psicológicos, sociais e nutricionais
oferecidos pelo equipamento, que contribuíram no entendimento das mesmas referente às mudanças de seus
hábitos e a influência no alcance de suas metas de vida.

3. Recursos Humanos disponíveis para a execução do plano de trabalho

Quantidade Função Escolaridade/Formação Tipo de Vínculo
01 Coordenadora Pedagogia CLT
01 Assistente Social Serviço Social CLT
01 Psicóloga Psicologia CLT
08 Agentes Sociais Ensino Médio CLT
01 Cozinheira Ensino Médio CLT
01 Assistente Administrativo Ensino Médio CLT
01 Aux. Serviços Gerais Ensino Fundamental CLT

4. Pontos Facilitadores

As atividades realizadas em parceria com outros Serviços, como:
● A participação do “Projeto Salão” do Núcleo Batuíra, incentivando o auto cuidado e trabalhando a

autoestima das acolhidas;
● A articulação entre os equipamentos da Rede de Saúde (UBS Carmela, CAPS Arco Íris) e a participação

direta da Regional de Saúde III, que contribuiu diretamente para o enriquecimento de informações, assim
como para os encaminhamentos prestados;

● Curso em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e o Instituto Vista para as
acolhidas receberam a capacitação para execução de pedraria em chinelos

● Inserção ao mercado de trabalho através do Programa de Zeladoria Social “Cuidando”.

5. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação

A falta da participação de algumas acolhidas nas atividades propostas pela casa, assim como o não cumprimento
das regras impostas pelo serviço que em muitas situações causaram conflitos entre as conviventes, o que
avaliamos ocorrer, principalmente por conta das questões e comprometimentos com a drogadição.

Sendo necessário execução de advertências, desligamentos com restrições, encaminhamento para
acompanhamento junto ao CAPS AD, oferta de tratamento Comunidade Terapêutica e em situações extremas
como abstinência e diversos efeitos colaterais devido ao uso de substâncias o auxílio do SAMU para atendimentos
emergenciais.

A questão do tratamento das acolhidas para com os infantes, fora uma questão pois devido a convivência cotidiana
e os diferentes costumes de cada uma ocorreram diversos conflitos entre as genitoras com a questão de
organização dos espaços o má alimentação dos infantes, sendo necessário orientação nutricional,
reorganização na distribuição das tarefas, ministração de advertências orientações individuais e em grupo,
atividades sócio educativas e acionamento do Conselho Tutelar e Ministério Público acolhimento institucional de
um infante cuja genitora estava em surto psiquiátrico.
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6. Síntese estatística:

Número total de atendimentos: 507
Número de atendidos: 319
Número de usuários pelo termo de fomento: 300
Número de desligamentos: 301 (Sendo 143 por pernoite)
Número de pessoas na fila de espera: 00
Número de atendidos por sexo:

● Feminino: 289
● Masculino: 29
● Transexual:01

Número de crianças e adolescentes atendidas por sexo e faixa etária:
Faixa etária Feminino Masculino
0 a 3 5 13
4 a 7 5 11
8 a 12 2 3
13 a 17 0 2
Total 12 29

Número de atendidos  adultos por faixa etária:
Faixa Etária Quantidade
18 a 25 19
26 a 40 176
41 a 50 39
51 a 60 54
Acima de 61 anos 0

Perfil das atendidas:

Origem

REGIÕES:
● Sul: 00
● Sudeste: 272
● Norte: 04
● Nordeste: 12
● Centro-oeste: 01

Estrangeiros:
● Uruguai: 04
● Guatemala: 01
● Paraguai: 04
● Turquia: 02
● Venezuela: 03

Obs: 16 atendidas não informaram por dificuldades cognitivas ou por não
aguardar atendimento técnico após período de pernoite.

Escolaridade

NÍVEL
Ensino Fundamental Completo: 29
Ensino Fundamental Incompleto: 52
Ensino Médio Completo: 32
Ensino Médio Incompleto: 44
Ensino Superior Completo ou Incompleto:4
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Escolaridade
NÍVEL
Sem escolaridade: 142
Obs:16 atendidas não informaram por dificuldades cognitivas  ou  por  não
aguardar  atendimento técnico após período de pernoite

Estado Civil

SITUAÇÃO
Casada: 7
Solteira: 240
União estável: 53
Viúva: 3
Obs:16 atendidas não informaram por dificuldades cognitivas ou por não
aguardar  atendimento técnico após período de pernoite.

Situação de trabalho
SITUAÇÃO
CLT: 8
Trabalhos esporádicos:  24
Sem vínculos empregatícios: 287

Motivo do Acolhimento:
Sem vínculo Familiar: 93
Sem renda para moradia: 194

Obs: 16 atendidas não informaram por dificuldades cognitivas ou por não aguardar atendimento técnico após
período de pernoite

Encaminhamentos realizados:

Tipo de Encaminhamentos Número de encaminhamentos
UBS Carmela 60
CAPS Arco Iris 19
Hospital Pimentas 06
Casa das Rosas Margaridas e Beth’s 05
CRAS Ponte Alta 04
Hosp.Municipal da Criança 03
Hosp. Pimentas Bonsucesso 06
Conselho Tutelar Região Bonsucesso / SAICA 02
Programa de Zeladoria Social “Cuidando” 05
CAPS AD 07
CAD-Único 05
CEMEG -São João 03
P.A Bonsucesso 10
UPA São João Lavras 01
UBS Bonsucesso 03
UBS Ponte Alta 01
Delegacia da Mulher 01
Poupa Tempo Guarulhos 03
Comunidade  Terapêutica - Centro de Tratamento Oliveiras 01
Hosp. Municipal de Urgencias (HMU) 05
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Número de famílias contatadas e forma: 53 através de redes sociais, telefonema e visita ao equipamento.

Número de atendidas inserido no mercado de trabalho formal e/ou informal:
● Formal: 08
● Informal: 24

Número de usuários que retornaram para as famílias: 10

Número de usuários que retornaram para as cidades de origem: 05
● Feminino: 04
● Masculino: 01

Número de usuários que retornaram para a escola ou outro curso: 04

Número de encaminhamentos para outros serviços (discriminar quais e o número):
Programa/ Projeto/ Serviço: Número de atendidos
Centro de Acolhimento Jaçanã 1
Serviço Sigiloso para Mulheres Vítimas de Violência 4
Comunidade Terapêutica –Oliveiras em Mongaguá 1
Centro de acolhimento Feminino " Dandara" Mogi das Cruzes 1

Número de reincidência no serviço: 36

Número de atendidos inseridos em programas de transferência de renda, BPC ou aposentadoria:
Benefício: Quantidade:
Aposentadoria por motivos de saúde 2
Bolsa Família 63
Benefício por Vulnerabilidades Temporárias 27

Percentual de usuários, que foram acompanhados pela equipe técnica (Assistente Social e Psicólogo) ao
longo do semestre/ano (considerar aqui os usuários que aceitaram ou buscaram espontaneamente o
atendimento psicossocial):
 Superior a 90%

Percentual de usuários encaminhados para programas de transferência de renda e/ ou outros serviços
públicos:
 Superior a 70%

Percentual de usuários, acompanhados pela equipe técnica, com Plano Individual de Atendimento – PIA no
exercício:
 Inferior a 70%

Impacto Esperado:
Observamos que em 2020, de maneira significativa, os motivos mais expressivos resultantes aos acolhimentos,
foram as questões sociais geradas pelo uso de substâncias e a questões financeiras, somadas à desconstrução de
vínculos familiares, comunitários e/ou afetivos.
De acordo com a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, o trabalho realizado pelo Serviço Feminino em 2020
através dos atendimentos individuais e coletivos em parceria com os equipamentos da Rede Municipal,
contribuíram para a redução de danos vivenciados pelas acolhidas possibilitando a reconstrução de vínculos e/ou o
retomo ao convívio social, assim como auxiliou nas questões pertinentes a emancipação das mesmas.
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PLANO DE TRABALHO: DIALOGANDO

Data do início de funcionamento do Serviço: 29 de fevereiro de 2020.
Tipo de proteção/serviço: Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço Especializado em
Abordagem Social;
Local de desenvolvimento das ações: Rua Francisco de Paula Santana, nº 44 – Vila das Palmeiras -
Guarulhos/SP.
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Cássia Giardina Tavares / Bruno Sinnhofer
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Psicóloga / Comunicólogo
Fonte de Financiamento: FMAS.
Período de Referência: Anual – 2020.

1º sem. 2020 janeiro fevereiro março abril maio junho
Número de
atendidos
(executado)

71 95 114 138 166 191

2º sem. 2020 julho agosto setembro outubro novembro dezembro
Número de
atendidos
(executado)

124 190 139 149 128 123

1. Atividades Desenvolvidas.

O Plano de trabalho do Serviço Especializado em Abordagem Social (Projeto Dialogando), promoveu ações para
identificar famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados, buscando compreender
a natureza das violações; condições em que vivem; relações estabelecidas com os equipamentos
socioassistenciais, e a reinserção familiar e comunitária das pessoas em situação de rua.

As atividades do primeiro semestre de 2020 tiveram início em janeiro do ano vigente, conforme calendário
estabelecido em nosso plano de trabalho, dando continuidade às intervenções que estavam sendo executadas no
decorrer de 2019, sendo essas: organização dos prontuários; elaboração da agenda do serviço considerando como
prioritário os locais com maior número de concentração de pessoas em situação de rua, conforme mapeamento
realizado no ano anterior; execução dos acionamentos internos (via base) e externos (Secretária de
Desenvolvimento e Assistência Social), que foram incluídos na programação conforme localidade e urgência da
demanda.

Em março houve levantamento dos atendidos que permaneciam em situação de rua na região central, e não
haviam aderido ao Serviço de Acolhimento Institucional disponível no município, mas se encontravam em
acompanhamento do SEAS. Em reunião com a Chefe de Divisão Técnica da Proteção Social Especial de Média
Complexidade, foi organizado fluxo para que esses atendidos fossem inseridos no SAI Centro, que iniciou as
atividades no dia 14 de abril. Conforme pactuado com a Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, o
Serviço Especializado em Abordagem Social, ficou com dez vagas diárias no SAI Centro, porém no mês de junho o
fluxo sofreu alteração, já que o equipamento deixou de ser porta de entrada.

Ainda no mês de março, houve reunião entre coordenação e agentes sociais repassando alguns cuidados
necessários e apresentando novos itens obrigatórios durante as intervenções com os atendidos. No dia 25 de
março houve o encaminhamento da equipe para a UBS Cumbica para vacinação contra a gripe. Os agentes
passaram a utilizar máscaras durante os plantões, e em alguns casos luvas e avental de TNT; higienização do
carro passou a ser realizada em todos os períodos; houve distribuição de kits (máscara; álcool em gel e sabonete)
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aos atendidos; bem como a sinalização e acompanhamento por parte do serviço a instalação de pias nas principais
praças (Praça Presidente Getúlio Vargas; Praça IV Centenário; Ponte Estaiada; e Praça 8 de Dezembro).

A base SEAS mudou de endereço no dia 1 de abril, saindo da Rua Segundo Tenente Renato Ometi, nº65 –
Cumbica, e sendo o novo endereço na Rua Francisco de Paula Santana, n º 44 – Centro. O SEAS passou a utilizar
uma sala dentro das dependências do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

Em maio foi realizada parceria com a coordenadora Andréia, do Departamento de Proteção Animal (DPAN) em
conjunto ao SEPOP e SAI Centro, para que os cachorros que permanecem com os atendidos em situação de rua
recebessem os devidos atendimentos especializado, e realizassem castração e vacinação.

Ainda no mês de maio foi dado início ao formulário de preenchimento on-line após abordagem, ferramenta que
alimenta o banco de dados e contribui para resumo de atendimento mensal com informações que resultam em
índices que, variam de idade média de pessoas em situação de rua, substância psicoativas mais utilizadas, regiões
do município com maior índice de atendimento etc. Por consequência o SEAS entrou em contato com os
responsáveis da plataforma GuaruGeo da Prefeitura, para seguir com informações coletadas a partir de
abordagens realizadas diariamente e em seguida mapear de forma digital utilizando mapa térmico para
identificação precisa de regiões com maior indício de pessoas em situação de rua e a causa que os mantêm nos
locais apontados, com intuito de promover ações em parcerias com líderes comunitários e representantes da
sociedade civil, a fim de conscientizar a sociedade como um todo em relação aos direitos e serviços existente para
a população de rua, buscando em conjunto formas de diminuir o índice no território.

Durante frente fria que teve início no dia 23 de maio, com temperatura chegando a 10 graus durante a noite, a
equipe passou a realizar horário diferenciado, sendo dividida em duas equipes, sendo compostas por: dois agentes
das 9h às 21h, e dois agentes e a coordenação de plantão trabalhando das 12h às 00h. Até a finalização do
plantão do dia 30 de junho foram realizadas 405 pernoites, sendo disponibilizadas vagas para pernoite no SAI
Centro e SAI Bambi.

No mês de julho foram intensificadas as abordagens em regiões estratégicas do município que possuem maior
reincidência de pessoas em situação de rua, por conta do início da “Operação Inverno”, buscando identificar
aqueles que desejavam acolhimento institucional ou o serviço de pernoite. As equipes prosseguiram com a
continuidade nas intervenções daqueles que durante a madrugada negaram pernoite, buscando promover a
conscientização sobre ficar ao relento em temperaturas baixas, e realizando os encaminhamentos necessários
frente a demanda apresentada. O Serviço Especializado em Abordagem Social encaminhou durante o mês de
julho, vinte e um (21) atendidos para o Serviço de Acolhimento Institucional Adulto.

Em agosto dialogamos com o Centro de Testagem e Acolhimento para ação conjunta, e no dia 24 o equipamento
realizou ação no espaço do Serviço Especializado Pessoas em Situação De Rua. A ação contou com os serviços
POP-RUA do Núcleo Batuíra (SEAS/SE POP/ SAI- Centro) e o CTA para a realização de testes rápidos de HIV;
Sífilis; Hepatite B e C. Houve a testagem de trinta e cinco (35) pessoas, encaminhamento de seis (6) que testaram
positivo para alguma Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); distribuição de insumos de prevenção e
lubrificantes. Os agentes sociais do SEAS e a equipe técnica do SE POP, auxiliaram com atividades educativas
para adesão ao tratamento e para prevenção das IST. No dia 26 de agosto, a equipe acompanhou três atendidos
até o CTA para iniciarem o acompanhamento médico, os outros foram encaminhados para a UBS de referência.

Em parceria com a saúde, realizamos duas ações conjunta com o Consultório na Rua (CnaR) frente a um mesmo
caso, a primeira ação ocorreu no dia 14 de fevereiro, onde o CnaR acionou a participação de membros da pastoral
do povo de rua. A segunda intervenção ocorreu no dia 29 de maio, com a presença dos coordenadores do SEAS, e
da equipe do CnaR. Ainda sobre as intervenções realizadas com a saúde, foi encaminhado a Secretária de
Desenvolvimento e Assistência Social relatórios referente a treze casos solicitando intervenção do CnaR, para que
os mesmos direcionassem a Secretária de Saúde. Uma vez que, os atendidos apresentam questões primária de
saúde (questão de saúde mental), o que dificulta as intervenções da equipe da abordagem.
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Houve através da abordagem o retorno familiar de seis (6) atendidos, que após sensibilização com os atendidos e
famílias, a equipe os conduziram para a residência de parentes, promovendo a superação da situação de rua. Até
o momento, não possuímos conhecimento de nenhum atendido que tenha retornado situação de rua.

Em setembro encaminhamos quatorze (14) atendidos para os Cursos de Geração de Renda e Emprego,
disponibilizados pela Prefeitura, o SEAS em parceria com o SE POP disponibilizamos acesso às aulas através de
computadores da base, e tablets da equipe SEAS para aqueles que não possuem celular com acesso à internet,
ou não possuem condições de acesso aos cursos. Ainda houve o encaminhamento de quatro (4) atendidos para o
curso profissionalizante de garçom com carga horária de 30 horas, disponibilizado pela Secretaria de
Desenvolvimento e Assistência Social, que ocorreu no espaço do SAI-CENTRO. O curso buscou qualificar os
atendidos para o retorno ao mercado de trabalho, em uma área que há grande oferta de vagas.

No mês de Outubro realizamos parceria com o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua – SE
POP e com o Projeto Salão Batuíra, criamos a “Semana você é linda” que ocorreu com a permanência das
instrutoras de cabelo e manicure do Projeto Salão Batuíra no espaço do SEPOP. Durante uma semana as
mesmas, realizaram cuidados com os cabelos e unhas das mulheres que permanecem em situação de rua. Como
aprofundamento, a psicóloga do SEPOP realizou atividades socioeducativas com temas voltados ao Outubro Rosa.
Como a ação buscamos valorizar o que há de mais especial em cada mulher atendida e enfatizando a
singularidade de cada como beleza única.

Houve ação conjunta com o Conselho Tutelar – Região Centro, solicitada pelo Diretor de Departamentos de
Assistência Social, da Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social referente a demanda de crianças que
permanecem em situação de trabalho infantil, e de famílias com crianças em situação vexatória na região a Av.
Tiradentes (altura Praça IV Centenário), e na região do Supermercado BIG (antigo Walmart). O SEAS encaminhou
relatório à Divisão Técnica da Proteção Social Especial de Média Complexidade, sobre ocorrido na ação e ainda
aguardamos posicionamento do Conselho Tutelar.

No dia 28 de outubro houve reunião com a Subsecretária de Políticas da Diversidade e os serviços que fazem
parte do atendimento à população de rua (Centro POP; SEPOP; Serviço de Acolhimento Institucional Adulto
Feminino; Serviço de Acolhimento Institucional Adulto Masculino) bem como as chefes de Divisão Técnica de
Proteção Social Especial de Média Complexidade, e de Alta complexidade. A reunião buscou discutir junto a
Subsecretaria as demandas da população de rua LGBTQ+, houve pactuações de intervenções conjuntas, e
encaminhamentos à subsecretaria.

No dia 02 de novembro, foi realizada programação especial em torno do Dia de Finados, conforme pactuado com a
Chefe de Divisão Técnica da Proteção Social Especial de Média Complexidade, que contou com busca ativa
durante o período diurno em torno dos cemitérios do município (Cemitério Nossa Senhora do Bonsucesso;
Cemitério São João Batista; Cemitério São Judas Tadeu; Cemitério Necrópole do Campo Santo – Vila Rio;
Primavera I e II). A ação buscou identificar crianças em trabalho infantil, famílias com crianças em situação
vexatória, e pessoas em situação de rua, porém durante todo o período não houve localização de demanda.

Em dezembro houveram conversas com uma colaboradora da empresa Orbital, Sr.ª. Gisele, para realização de
cursos capacitadores frente às oportunidades do mercado de trabalho. Ainda no decorrer do mês foram realizados
almoço de Natal, no dia 24 de dezembro, e almoço de Ano Novo, no dia 31 de dezembro, os mesmos ocorreram
em parceria com os serviços POP-RUA do Núcleo Batuíra (SEAS/SE POP/ SAI- Centro).

Durante o ano de 2020 o SEAS recebeu quatrocentos e noventa e cinco acionamentos, sendo trezentos e quarenta
e seis (346) acionamentos via base (acionamentos internos), e cento e quarenta e nove (149) acionamento via
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (acionamentos externos), todos foram incluídos na
programação e realizadas intervenções frente às demandas apresentadas no momento da abordagem. Pontuo,
que alguns dos acionamentos continuam em acompanhamento, uma vez que foi expedido relatório a outros
serviços públicos.
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O Serviço Especializado em Abordagem Social, realizou o encaminhamento de dezessete (17) atendidos para o
programa de zeladoria social “Projeto Cuidando”, o qual oferece bolsa-auxílio para os participantes em situação de
alta vulnerabilidade social, inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), os mesmos foram
encaminhados para serviços de varrição, pintura de guias, poda de canteiros e jardins e roçagem. Possuímos o
conhecimento que quatro (4) pessoas encaminhadas pelo SEAS, conseguiram superar a situação de rua e alugar
um local para residir.

2. Objetivos.

Os resultados obtidos no Serviço Especializado em Abordagem Social foram atingidos a partir das metas traçadas
no início do ano. Com isso, o serviço conseguiu a identificação, quantificação e cadastramento de pessoas em
situação de rua, como também o acompanhamento dos casos; a promoção e efetivação da articulação em rede
para qualificação do serviço via encaminhamentos; viabilização ao acesso a benefícios sociais e de transferência
de renda; execução de recâmbio.

3. Recursos Humanos

Nome Nível Escolar Cargo Carga Horária Forma de
contratação

Cássia Giardina Tavares Superior Completo
(psicóloga)

Coordenadora 12/36 CLT

Bruno Sinnhofer Superior Completo
(Comunicólogo)

Coordenador 12/36 CLT

A contratar Superior Completo Assistente social 30 horas CLT
Maria Meirilane Souza
Moraes

Ensino Médio Agente social 12/36 CLT

Talita Vieira da Silva Ensino Médio Agente social 12/36 CLT
Flávio Fernandes Ensino Médio Agente social 12/36 CLT
Washington Felisberto
Bispo dos Santos

Ensino Médio Agente social 12/36 CLT

Marceliano Serra Ensino Médio Agente social 12/36 CLT
Priscila Ferreira dos
Santos

Ensino Médio Agente social 12/36 CLT

Júlio César Santana
Santos

Ensino Médio Agente social 12/36 CLT

Ygor Vinicius P. dos
Santos

Ensino Médio Agente social 12/36 CLT

Edileuza Zulmira da Silva Ensino Fundamental Auxiliar de serviços gerais 08:00 às 17:48 –
2ª a 6ª

CLT

José Alves Feitoza Ensino Fundamental Auxiliar de serviços gerais 08:00 às 17:48 –
2ª a 6ª

CLT

4. Pontos Facilitadores.

Os pontos facilitadores de atuação neste ano foram observados por meio de atividades previstas no cronograma
do Plano de Trabalho e por meio de atividades extras – internas e externas, tais como:

● Encaminhamentos para a rede socioassistencial;
● Reuniões mensais de planejamento entre as coordenações do serviço;
● Reuniões de planejamento com a equipe do serviço;
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● Reuniões com a direção do Núcleo Batuíra, e serviços que prestam atendimento à população de rua
presente na instituição;

● Reuniões com a Chefe de Divisão Técnica da Proteção Social Especial de Média Complexidade;
● Parceria com grupos que realizam trabalhos voluntários nas ruas do município;
● Bom diálogo com o CTA;

Observamos como pontos facilitadores o diálogo com os Serviços de Acolhimento Institucional Adulto – Masculino
e Feminino (SAI BAMBI; SAI CENTRO; SAI TABOÃO; SAI CUMBICA (PERNOITE); SAI CARMELA; e Casa de
Passagem); SE POP; Centro POP Gopouva; os atendidos, e o apoio da Divisão Técnica de Proteção Social
Especial de Média Complexidade da Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.

5. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação:

Os pontos de estrangulamentos são observados nas seguintes questões:
● Dificuldade no acesso a rede de saúde do município;
● Dificuldade na execução do trabalho dos Conselhos Tutelares;
● Adesão dos atendidos nos encaminhamentos a saúde;
● Alta rotação nos serviços de Acolhimento Institucional Adulto;
● Identificação do alto índice de migração de pessoas em situação de rua vindas da região do Vale do

Paraíba.

6. Síntese estatística.

● Número total de atendidos: 988 atendidos.
● Número de usuários pelo termo de fomento: Não há quantidade de atendidos.
● Número de desligamentos: Não há tal intervenção no serviço.
● Número de pessoas na fila de espera: Não há tal intervenção no serviço.
● Número de pessoas encaminhadas para outros serviços (Acolhimento Institucional; SEPOP/ Centro POP;

Saúde; Conselho Tutelar; CRAS; CREAS): 4.487 encaminhamentos.
● Recâmbio: 67 solicitações de recambios.
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PLANO DE TRABALHO: RETOMANDO (BAMBI)

Data do início de funcionamento do Serviço: 02/01/2020
Tipo de proteção/serviço: Serviço de acolhimento Masculino para População em situação de Rua Proteção de
Alta Complexidade
Local de desenvolvimento das ações: Rua Gerânio n° 355/357 – Parque Residencial Bambi. Guarulhos / SP
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Rita de Cassia Carraro
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Serviço Social
Fonte de financiamento: FMAS
Período de Referência: Anual 2020.

1º semestre janeiro fevereiro março abril maio junho

Número de
atendidos

(programado)

85 85 85 85 85 85

Número de
atendidos

(executado)

145 149 134 130 128 164

2º semestre julho agosto setembro outubro novembro dezembro

Número de
atendidos

(programado)

85 85 85 85 85 85

Número de
atendidos

(executado)

140 139 140 127 132 138

1. Atividades Desenvolvidas

Trata-se da execução do serviço de acolhimento para adultos masculino, previsto para pessoas em situação de
rua, abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento, de
maneira ininterrupta. O serviço é ofertado em unidade semelhante a uma residência para 80 usuários/vaga
conveniadas e 05 vagas contrapartida pela instituição, proporciona aos mesmos o acolhimento no que refere aos
cuidados básicos de higiene pessoal, alimentação, o trabalho técnico caracteriza-se pelo acompanhamento
psicossocial, escuta qualificada, interlocução direta com as demais políticas públicas e órgãos de garantia de
direitos, visa a possibilidade de novos projetos de vida, com o fortalecimento ou reconstrução dos vínculos
familiares e comunitários, resgate da autoestima e condições para o exercício da cidadania.

Reuniões Socioeducativas: Atividades desenvolvidas por técnicos dos serviços, a fim de informar e trazer o
conhecimento aos atendidos sobre políticas públicas, redes socioassistencial, direitos e deveres, exercício da
cidadania e seus direitos e deveres. Para a realização da atividade disponibilizamos panfletos, exibição de vídeos,
dinâmicas de grupo e rodas de conversas.

Atividades de vida diária: Os atendidos auxiliam na organização do espaço coletivo, e dormitórios, espaços de
convivência, contribuem nas atividades da cozinha e zelam pelo pomar, horta e jardim.
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Formação para o mercado de trabalho: Realizamos junto aos atendidos rodas de conversas, onde informamos
acerca de apresentação pessoal, postura e vocabulário em entrevistas de trabalho, elaboração de currículo e
formas de acesso ao mercado de trabalho.

Informações sobre COVID-19: Realizamos rodas de conversa e disponibilizamos informações sobre a
prevenção, formas de contágio, uso de máscaras e demais EPI’S, higienização pessoal e de ambientes,
distanciamento social e isolamento social, as áreas externas passaram por uma desinfecção semanal realizada
pelo caminhão de limpeza de rua, enviada pelo governo do município.

Cine pipoca: Sessões de exibição de filmes a tarde e noite, conforme a solicitação e sugestão dos atendidos.

Círculo de troca de vivências: Rodas de conversas desenvolvidas por técnicos dos serviços, onde ocorre
depoimentos dos atendidos de suas vivências pessoais, através desses depoimentos buscamos criar grupos de
auto ajuda onde os acolhidos trocam as experiências e formas de superação.

Jogos de Mesa e Tabuleiros: É disponibilizado diariamente aos atendidos, jogos de mesas e de tabuleiros como
Xadrez, dominó, baralho, damas, Ping Pong e bingo, com finalidade de proporcionar momentos de
lazer/recreação.

Assembleia com acolhidos: São realizadas reuniões, com o objetivo de discutir, estabelecer a reavaliar regras
de convivência, tendo o objetivo de minimizar as situações de conflitos e estabelecer empatia entre os atendidos.

Festas e eventos comemorativos: Mensalmente realizamos a comemoração dos aniversariantes do mês,
churrascos para integração da equipe de colaboradores e acolhidos, além das festividades conforme calendário.
Foi realizado em parceria com voluntários ações, como almoço e confraternização de natal, foram realizadas ceia
de natal e de ano novo sempre tomando todos os cuidados conforme as normas do ministério da saúde, visto que
estamos vivendo o período pandêmico.

Reuniões: Foram realizadas reuniões junto a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e reuniões de
equipe para discutirmos melhoria do serviço bem como discussão de casos.

2. Objetivos

O objetivo é diminuir os riscos sociais de homens em situação de rua, garantindo-lhes dignidade e resgate de sua
autonomia, fazendo os encaminhamentos necessários como regularização de documentação, encaminhamentos
para os serviços de saúde e assistência. A equipe técnica realiza reuniões semanalmente ou quando necessário
com os atendidos com intuito de orientar sobre postura e didática para que possa melhorar seu desempenho em
entrevistas de emprego, além de encaminhar para empresas parceiras desse equipamento e de disponibilizar
informações sobre vagas em outras empresas na região.

Metas essas atingidas com os números satisfatórios como descrito abaixo, sendo 189 Atendidos inseridos para o
mercado de trabalho informal, como jardinagem, carga e descarga etc. e 84 Atendidos inseridos para o mercado de
trabalho formal em empresas privadas, cabe ressaltar que 148 atendidos alcançaram sua antonímia, alugando
imóvel ou residindo com amigos. Trabalhamos os vínculos familiares, entrando em contato e realizando visitas
domiciliares familiares foram realizados 46 retornos ao convívio familiar.
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3.     Recursos Humanos disponíveis para a execução do plano de trabalho

Quantidade Função Escolaridade/Formação* Tipo de Vínculo*
01 Coordenador Ensino superior CLT
01 Assistente social Ensino Superior CLT
01 Psicólogo Ensino Superior CLT
10 Agentes Sociais Ensino Médio CLT
02 Cozinheiras Ensino Médio CLT
02 Auxiliares de Cozinha Ensino Médio CLT
02 Faxineiras Ensino Médio CLT

4. Pontos Facilitadores
● Boa articulação com a UBS do território;
● Boa articulação com o CEU do território;
● Boa articulação com o CRAS do território; Ponte alta;
● Boa articulação com CAPS Arco-iris;
● Boa articulação com o SAE – Carlos Cruz;
● Boa articulação com o Hospital Pimentas;
● Boa articulação com o P.A. Bonsucesso;
● Boa articulação com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social;
● Proximidade do ponto de ônibus;
● Fácil acesso a mercados e bancos;
● Possibilidade de Recâmbio para os atendidos que possuem vínculos com familiares de outros

municípios e estados;

5. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação
● Ausência de vagas escolares para EJA: Foram realizadas busca ativa de vagas em escolas, fora do

território.
● Ausência de teste rápidos para o covid-19 na unidade básica de saúde do território:

Realizamos buscarmos articulação com unidades básicas e nos casos no qual o atendido apresenta
sintomas, encaminhamos imediatamente para a unidade de pronto atendimento mais próxima P.A.
Bonsucesso.

● Morosidade em atendimento médico em especialidades: Intensificamos a articulação junto a regional
de saúde e participação quando necessário em reuniões de matricialmente.

● Dificuldade em reinserção no mercado de trabalho: Promovemos a sensibilização, dos possíveis
empregadores com o envio de carta de apresentação com o consenso do acolhido, recorremos a
rede de amigos, parceiros e empresas, além das vagas informais em lava rápido, pedreiro,
serralherias, oficinas mecânicas, cooperativas de reciclagem, jardinagem e limpeza de áreas/terrenos
de vizinhos.

6.   Síntese estatística:
Consideramos que o objetivo de diminuir os riscos sociais de homens em situação de rua, e contribuir para o
processo de reinserção social, garantindo-lhes dignidade e resgate de sua autonomia, tenha sido alcançado uma
vez que ao longo do período passaram pelo serviço 1666 homens. Destacamos que em meio a essa população
ainda existem indivíduos resistentes a oferta do acolhimento e por esse motivo para uma significativa quantidade
de inseridos passou pela casa de acolhimento por período de pernoites, mensuramos ainda indivíduos que
passaram um curto período acolhidos , evasões, recâmbio, retornos ao convívio familiar, desligamento por
autonomia economia e capacidade de auto sustento e muitas idas e vindas do mesmo indivíduo, cabe ressaltar
que os atendidos em continuidade foram contabilizados em todos os meses no ano de 2020 e nesse sentido
apontamos 157 Atendidos que passaram mais de uma vez no acolhimento no período de 2020.
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Motivos: Quantidade:
Evasão 403
Autonomia/Aluguel de imóvel/ à pedido 140
Não adesão/ Restrição 137
Retorno ao convívio familiar 58
Falecimento 03
Transferência para outros serviços 21
Pernoite 27
Recâmbio 18

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA:

Os atendidos nesse equipamento são todos do sexo masculino homens acima de dezoito anos até 59 anos 11
meses e vinte nove dias, tendo em sua maioria a questão da dependência química onde os mesmos perdem seu
trabalho e não tendo mais como prover seu auto sustento, vale ressaltar que no ano de 2020 vivemos uma
pandemia onde muitos acabaram perdendo seu trabalho e assim ficando em situação de rua. Para que os vínculos
familiares dos atendidos possam ser restabelecidos, esta equipe realiza busca por familiares junto a rede dentro do
município e fora, visita domiciliar, contato telefônico além de convite para que os familiares visitem o atendido no
equipamento, por esses meios esta equipe realizou em média 30% de contato familiar e os demais atendidos se
recusam a fornecer contato e não autorizam que esta equipe realize qualquer contato familiar.

Informamos que no ano de 2020 por estarmos vivendo um período pandêmico não houve inserção em cursos ou
escola uma vez que as mesmas não estavam realizando atividades neste período. O serviço de acolhimento teve
como meta satisfatório chegando a atender 100% da capacidade de acolhimento, além de um total satisfatório de
desligamento por autonomia e retorno familiar.

IDADE Quantidade
DE 18 A 25 ANOS 70 ATENDIDOS
DE 26 A 40 ANOS 397 ATENDIDOS
DE 41 A 60 ANOS 232 ATENDIDOS
DE 51 A 60 ANOS 105 ATENDIDOS
ACIMA DE 61 ANOS 30 ATENDIDOS
ATENDIDOS QUE NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA ATENDIMENTO 45 ATENDIDOS

Encaminhamentos:
Mercado de trabalho Quantidade
Trabalho informal (Jardinagem, ajudante de pedreiro, mecânico, academia,
montagem de sacolas, lava rápidos e ajudante de carga e descarga

189 Atendidos

Trabalho Formal (Empresas privadas e projeto cuidando) 84 Atendidos

Documentação: Quantidade
RG 104
Junta Militar 59
CTPS Digital 29
Título de Eleitor via internet 34
Certidão de Nascimento 06
Cartão SUS via Internet 49
CPF 38
IRGD Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt 04
Antecedente Criminais 02
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Saúde: Quantidade
UBS Bambi 478
HMU Hospital Municipal de Urgência 17
P.A Bonsucesso 111
P.A Maria Dirce 27
UPA São João 07
CEMEG São João 03
Hospital Pimentas 12
CAPS Saúde Mental 27
CAPS AD 22
CAPS Alvorada 01
CTA 02
SAE Carlos Cruz 09
Testes de COVID-19 Campanha para mutirão e UBS 151
Testes Tuberculose Mutirão e UBS 13
Psiquiatra Particular e Exames Particular 08
Hospital Geral de Guarulhos 06
Comunidade Terapêutica 16
Consultório na Rua 06

*Tendo como consideração o tempo de permanência do atendido neste equipamento, a equipe técnica encontra
dificuldade para o encaminhamento

ASSISTÊNCIA: Quantidade
CEU Bambi 40
Bolsa Família 26
INSS 02
Auxílio Emergencial 47
CRAS Ponte Alta 49
Passe Livre Infraestrutura 02
CIET 03
Defensoria Pública 01

*Tendo como consideração o tempo de permanência do atendido neste equipamento, a equipe técnica encontra
dificuldade para o encaminhamento

Percentual de usuários, acompanhados pela equipe técnica, com Plano Individual de Atendimento – PIA no
exercício: Meta Alcançada: 95 %

Percentual de usuários, que foram acompanhados pela equipe técnica (Assistente Social e Psicólogo) ao
longo do semestre/ano (considerar aqui os usuários que aceitaram ou buscaram espontaneamente o
atendimento psicossocial): Meta Alcançada : 92%

Percentual de usuários encaminhados para programas de transferência de renda e/ ou outros serviços
públicos: No último ano foram inseridos 72% dos atendidos no programa de transferência de renda. Média
estimada tendo em vista o número de acolhidos em continuidade e considerando ainda a suspensão dos
atendimentos dos equipamentos de referências no início do período pandêmico e em seguida pelo atendimento
parcial, além da grande rotatividade de acolhidos no serviço.
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Indicadores Mínimos:
Foi verificado que no ano de 2020 houve redução de homens em situação de rua, sendo proporcionado uma
melhor qualidade de vida aos atendidos, com foco em resgatar autonomia, autoestima e independência financeira.
Foram garantidos os direitos com a atualização e retirada de documentação, encaminhamentos para onde se fez
necessário dentre as políticas públicas. Foram elaborados e impressos currículos além de encaminhamentos para
o mercado de trabalho formal e informal.
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PLANO DE TRABALHO: RETOMANDO (CENTRO)

Data do início de funcionamento do Serviço: 13/04/2020

Tipo de proteção/serviço: Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional

para Pessoas Adultas em Situação de Rua

Local de desenvolvimento das ações:Rua Francisco de Paula Santana, 44. Vila das Palmeiras, Guarulhos / SP

Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Kleber Sobral de Souza

Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Serviço Social

Fonte de financiamento: FMAS

Período de Referência: Anual. 2020.

1º sem. 2020 jan. fev. mar. abr mai. jun.

Número de atendidos (programado) 45 45 45

Número de atendidos (executado) 120 224 438

2º sem. 2020 jul ago. set. out. nov. dez.

Número de atendidos (programado) 45 45 45 45 45 45

Número de atendidos (executado) 84 66 66 72 67 69

1. Atividades Desenvolvidas

Reunião: Intersetorial

Data Objetivo Nº
Participantes

23/11/2020 Discussão de Caso com rede socioassistencial: referente ao acolhido
Sr. Álvaro Manuel Marques de Oliveira.

07

21/10/2020 Reunião de Articulação entre os serviços da Proteção Especial: Onde
foi discutido casos e restrições, com intuito de construir estratégias de
atendimento de forma integral

10

28/10/2020 Formação com a Subsecretaria de Políticas da Diversidade: Discussão
de casos, sobre os encaminhamentos das pessoas trans nos Serviços de
Acolhimento.

15

Estimulando os acolhidos na busca pela superação da situação de vulnerabilidade social em que se encontram.
Neste período realizamos diversas atividades para fortalecimento individual e social:

Atividades Psicossociais – tivemos o total de 425 participações dos acolhidos nas seguintes atividades:
● Assembleia Participativa - Tem como objetivo antecipar as situações que possam gerar conflitos visando o

fortalecimento dos vínculos. Através deste grupo realizamos um processo de escuta qualificada,
impactando preventivamente na redução das evasões e advertências por descumprimento de regras.
Assim também, no número de desligamentos pelo mesmo fator, avançamos na elaboração de regras de
convivência e demos continuidade à elaboração dos planos individuais de atendimento (PIA). Realizamos
12 assembleias e contamos com 161 participações dos acolhidos.
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● Grupo de Auto Ajuda - realizado todas as quartas-feiras, estruturada através dos 12 passos, visualizando a
diminuição do uso de substâncias psicoativas. 12 encontros e contamos com 47 participações dos
acolhidos.

● Cine Debate – Realizamos 03 cines com os filmes: “O vôo”, pudemos discutir sobre o orgulho como
empecilho para reconhecimento de problemas com o uso de substâncias psicoativas, na perspectiva de
buscar se conhecer para trilhar um novo caminho. Em outubro: “A jogada de rei”, filme traz a história
verídica de Eugene Brown, após 18 anos na prisão, de volta a liberdade, ele utiliza seus novos
conhecimentos para fundar um clube de xadrez com adolescentes carentes e rebeldes de Washington,
superação e mudança através do ensino do jogo de xadrez. Novembro: “Amistad”, o filme traz a história
de dezenas de escravos negros que se libertam das correntes e assumem o comando do navio negreiro La
Amistad, emocionante busca pela liberdade dos negros nos Estados Unidos. Em todas as ocasiões
tivemos uma tarde com pipoca e uma boa conversa. Discutimos sobre o filme, que traz uma reflexão para
vida, muitos conviventes trouxeram casos de vivências de preconceito, resgate de memórias de família e
sociedade. Tivemos 87 participações dos conviventes.

● Dinâmicas: realizamos 12 atividades visando valorizar a autoestima, resgatar as lembranças e emoções
positivas, assim como fortalecer a interação e ajuda mútua a entre os acolhidos, fortalecer o sentimento de
acreditar potencial de si mesmos, desenvolver competências relacionada à percepção do outro entre os
conviventes, além de proporcionar um grande momento de descontração e fortalecimento da convivência
social. Contamos com 99 participações dos conviventes.

● Atividade em Grupo - Realizamos 08 atividades através de rodas de conversa, poesia, desenho e grupos
com reflexões sobre os papéis sociais e os processos de transformação de vida, resgate do histórico
social, família, preconceitos, gênero, orientação sexual, na busca por pilares sólidos que sustentem uma
nova perspectiva que garanta direitos e de condições de exercer os deveres enquanto cidadãos. Contamos
com 31 participações dos conviventes.

Profissionalização – nessas atividades tivemos o total de 10 participações dos acolhidos, nas seguintes
atividades:

● Curso de Garçom - Iniciamos neste mês de outubro, o curso de garçom, realizado todas as terças-feiras e
quintas-feiras à tarde. A atividade realizada em parceria entre Secretaria de Desenvolvimento e Assistência
Social (SDAS), contemplou também os públicos do SAI CENTRO, SE-POP e SEAS. O Instituto Vista com
intuito de ampliar o conhecimento e proporcionar novas oportunidades para o mercado de trabalho e
integração com outros conviventes. Finalizamos no dia 10 de novembro o curso de garçom, agradecemos
também ao professor Fernando pelo empenho e dedicação no curso, tivemos certificados para os
participantes no encerramento. Com a participação de 10 acolhidos.

Atividade Física e Esportes – nessas atividades tivemos o total de 56 participações dos acolhidos, nas seguintes
atividades:

● Musculação: dirigida pelos conviventes, sendo uma ferramenta de substituição e prevenção, contribuindo
para que haja uma vida saudável. Receberam orientação do Educador Físico Gilberto, com o objetivo
orientar os treinos individuais aos conviventes para utilização dos equipamentos de nossa academia.
Contamos com a participação de aproximadamente 35 conviventes.

● Atividade Física – Parte do processo de substituição por hábitos saudáveis e reinserção social através do
esporte, capoeira, judô, muay thai e boxe tailandês realizado pelo Agente Social/Professor Ricardo. O
esporte como forma de substituição e superação da dependência química. Com participação de 51
conviventes.

Jogos Lúdicos e Recreação – nessas atividades tivemos o total de 77 participações dos acolhidos, nas seguintes
atividades:

● Jogos Lúdicos – Dama e Dominó: Esta atividade tem por finalidade a integração entre os conviventes e o
respeito às regras, contribuindo para a harmonia do acolhimento, além de ser um momento de
descontração. Tivemos 35 participações dos conviventes
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● Projeto Musical – Disponibilizamos instrumentos de corda e percussão com intuito de desenvolver
habilidades e talentos através da musicalidade, assim como proporcionar um momento agradável e de
lazer. Tivemos 22 participações dos conviventes.

● 1º Torneio de Xadrez - Promovendo Vidas – Atividade organizada pelos conviventes, “Aprender a vencer
sem derrotar ninguém” esse é um dos lemas do nosso torneio, sendo um exercício que permeia toda a
nossa vida em sociedade. Participação de 12 conviventes.

● Atividade Lúdica – Recreação – Em meio as tribulações da vida, se faz necessário recorrermos aos
tempos de criança, pular corda foi a atividade com objetivo de fortalecer a coordenação motora e a
integração entre o grupo. Contamos com a participação de 8 conviventes.

Artesanato e Restauração – tivemos o total de 83 participações dos acolhidos, nas seguintes atividades:
● Oficina de restauração de móveis/instrumentos - A confecção de atividades manuais é de extrema

importância para o processo de recuperação, pois permite a identificação de cuidados e restauração
pessoal, através do manuseio do objeto a ser construído ou restaurado. Esta atividade tem por finalidade,
a priori, restaurar objetos que se encontram em condições de uso, porém, possuem avarias passíveis de
restauração. Permeia e sustenta nossa forma de atuação sobre o público atendido em nosso Serviço de
Acolhimento. “Se com um objeto sem vida, conseguimos fazer algo incrível, que dirá, o ser humano”.
Realizamos 10 oficinas e contamos com 37 participações dos conviventes.

● Artesanato – Confecção de quadros, jardineiras e vasos de orquídeas com materiais recicláveis.
Confecção de Lareira e enfeites natalinos, a partir de materiais que seriam descartados, a recuperação e
restauração dando origem a uma nova finalidade, e contribuindo com o processo de recuperação dos
acolhidos, além de enfeitarem a casa promovendo clima de reflexão para mudança. Realizamos 09
atividades e contamos com 51 participações dos acolhidos.

● Oficina de plantio – Realizada pelo convivente José Robson. Atividade de terapia ocupacional como
instrumento de substituição ao uso de substância psicoativas, onde através do contato com a terra, seu
preparo para o plantio de mudas, é possível o resgate da importância dos cuidados com a vida.
Participação de 05 acolhidos.

Ação de Saúde – tivemos o total de 155 participações, nas seguintes atividades:
● Ação de Saúde Teste COVID-19 – No dia 14 de julho e 05 de agosto foi realizada uma ação em conjunto

com a UBS – Paraventi por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Assistência Social (SDAS). Onde
68 pessoas (conviventes e colaboradores) fizeram o teste de Covid-19, na ocasião não tivemos casos
positivos.

● Ação de Saúde – Vacinação da Gripe - Realizamos no dia 05 de maio a vacinação para prevenção da
Gripe em parceria com a UBS Paraventi, 45 conviventes foram imunizados. A vacinação também
contemplou a equipe de trabalho do Acolhimento.

● Ação de Saúde – Teste DST/AIDS – Realizamos Ação conjunta dos serviços do Batuíra (SEAS-SEPOP-
SAI CENTRO) ação com o Centro de Testagem e Aconselhamento- CTA, testes rápidos de HIV; Sifilis ;
Hepatite B e C. Houve a Testagem de 35 atendidos; foram encaminhados para o Centro de Testagem e
Aconselhamento ( CTA) paro os que testaram positivo para IST´s (Infecções Sexualmente Transmissíveis)
distribuição de insumos de prevenção: preservativos e lubrificantes.

● Prevenção ao Suicídio - Dia de conscientização no SAI CENTRO, atividade Setembro amarelo, momento
de reflexão, motivação e valorização da vida, finalizamos com a construção de cartaz com frases e
mensagens positivas e de confiança, pois todos tem seu valor. Contamos com a participação de 35
acolhidos.

● Ação de Sensibilização do Programa de Prevenção aos Riscos relacionados ao Corona Vírus –
Disponibilizamos para todos os conviventes e colaboradores máscaras de proteção individual, sabão e
álcool em gel. Realizamos um trabalho de conscientização para que a problemática e propagação do vírus,
não se torne mais grave. Por essas razões intensificamos a prevenção em números pautados em dados da
OMS (Organização Mundial da Saúde).

Rua Renato Ometi nº 65 – Cumbica - Guarulhos 79



www.nucleobatuira.org.br

Integração e Convivência Social – tivemos o total de 223 participações, nas seguintes atividades:
● Bingo: realizamos um Bingo recreativo para o fortalecimento da convivência entre os acolhidos, além de

ser um momento de descontração e integração entre equipe e os acolhidos. Contamos com a participação
de 30 acolhidos.

● Festa Julina – favorecendo integração, diversão e descontração entre os conviventes e colaboradores,
através da comemoração da tradicional festa nordestina. Contou com a participação de 35 pessoas.

● Atividade de Integração – Churrasco teve por finalidade a integração e respeito entre os colaboradores e
os conviventes do acolhimento. Participação de 32 pessoas.

● Comemoração dos aniversariantes do mês – com intuito de valorização da vida, fortalecendo os projetos
de vida apoiados pelo Serviço de Acolhimento, na busca de novas perspectivas de futuro que contribuam
para a superação da situação de vulnerabilidade social. Realizado todos os meses, tivemos 90
participações dos conviventes.

● Comemorações de fim de ano - Retomando II e SEPOP - Festividades de Natal e Ano Novo, foram
realizadas 03 atividades, uma delas em parceria com a Instituição Novo Jeito e o Baquira Sistema de Som,
onde conseguimos integrar os públicos do Serviço de Acolhimento e o Serviço especializado em
População em Situação de Rua - SEPOP. Contamos com a participação de 180 pessoas.

Participação Popular
● Fórum de Políticas Públicas para pessoas em situação de rua – Realizada no dia 18 de agosto reiniciamos

os trabalhos do Fórum de Políticas Públicas pra População em Situação de Rua, espaço este destinado
para deliberação de demandas advindas deste público, visando o fortalecimento, direcionamento e
enfrentamento da questão social. Esta reunião contou com a participação dos conviventes do Serviço de
Acolhimento Institucional (SAI CENTRO), Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua
(SEPOP) e Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), juntamente com representantes das
equipes técnicas dos referidos serviços. Participação de 25 acolhidos.

Reunião de Equipe
● Em Outubro de 2020, realizamos reunião com a equipe, a fim de fortalecer os planejamentos, alinhar os

fluxos de trabalho, construir estratégias para superar os desafios, assim podemos melhorar na qualidade
no atendimento. Contamos com a participação de 10 colaboradores.

2. Objetivos
Percebemos a importância do serviço ofertado, a continuidade no atendimento favorece a garantia de direitos e
deveres enquanto cidadãos. Processo construído através da escuta qualificada, em assembleia com caráter
deliberativo e individualmente, sempre visando o acompanhamento dos conviventes, onde a autonomia, respeito
mútuo, valorização da sua identidade, autoestima elevada e novas perspectivas de vida têm sido adquiridas no
decorrer do trabalho realizado com a equipe técnica e com apoio dos colaboradores. A aquisição de novos
comportamentos em relação a si próprio, mudança de hábitos que repercute na busca por cuidados de saúde,
trabalho, fortalecimento de vínculos com possibilidade de retorno à convivência familiar. Aceitação à proposta de
acolhimento fixo traz uma dinâmica de afastamento dos riscos sociais antes vivenciados, enquanto estava em
situação de rua, o que tem fatores de mudança da sua condição de vulnerabilidade social, por ter suporte para sua
ressocialização.
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3.     Recursos Humanos disponíveis para a execução do plano de trabalho
Quantidade Função Escolaridade/Formação Tipo de Vínculo

01 Coordenador Ens. Superior 44hs – CLT

01 Faxineira Ensino Fundamental 44hs – CLT

08 Agente Social Ens. Médio 42hs – CLT

01 Aux. de Cozinha Ens. Médio 44hs – CLT

01 Auxiliar Administrativo Ens. Médio 44hs – CLT

01 Assist. Social Ens. Superior 30hs – CLT

01 Cozinheira Ens. Fundamental 44hs – CLT

01 Psicóloga Ens. Superior 44hs – CLT

4. Pontos Facilitadores
O serviço está próximo do SEPOP, SEAS, e outros serviços da rede socioassistencial e saúde da região
central. Parceria com a UBS Paraventi para conscientização das campanhas de saúde dentro do acolhimento
e referenciamento. Além da articulação com os CAPS AD, Arco Iris, Alvorecer e CAPS II “Domingos Stamato”
(São Vicente) para acompanhamento das questões de saúde psicológica. Articulação com Serviço Social do
Hospital Municipal de Urgências – HMU para acompanhamento dos acolhidos internados, retorno pós
operatórios e articulação com os CEMEG’s para acompanhamento dos acolhidos com especialidades
médicas. Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o projeto Zeladoria
Cuidando – houve grande adesão dos conviventes, e a partir deste projeto a socialização e a importância do
trabalho como estratégia de superação da situação de rua. Parceria com Poupa Tempo Guarulhos, para
agilizar o agendamento de regularização de documentos.

5. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação
Devido à pandemia Coronavírus, impossibilitou de fazer novas ações com parceria da rede intersetorial,
diminuindo os encaminhamentos para postos de trabalho, obtenção de documentos pessoais, passeios,
visitas domiciliares e técnicas. A equipe procurou superar tais desafios, intensificando o dialogo com a
rede socioassistencial através de contato telefônico e discussão de caso por meio de aplicativos, para
garantir os encaminhamentos das demandas, ofertando atendimentos individualizados, seguindo todos os
protocolos de segurança contra COVID-19.

6.   Síntese estatística:
número total de acolhidos: 568

● número total de acolhimentos: 1206
● número de usuários pelo termo de fomento: 45
● número de desligamentos:432
● número de pessoas na fila de espera: 0
● número de pessoas encaminhadas para outros (Programa/Projeto):

Serviço de Acolhimento Institucional – SAI Bambi – 117;
Serviço de Acolhimento Institucional - SAI Taboão – 50;

● número de beneficiários 01 - BPC Pessoa com Deficiência;
● inseridos no Programa Bolsa Família 207;
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SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA

Principais atividades desenvolvidas interna e externamente:
● Acolher de forma humanizada cada usuário, apresentar a equipe, as instalações e promover a integração

com os demais usuários e inclusão nas atividades diárias, apresentar regras de convivência e utilização
dos espaços;

● Atividade de Vida Diária: Inserir o usuário a rotina laboral da casa, de forma que promovam e zelem pela
organização, higienização do ambiente e dos espaços e pertences individuais;

● Atendimento Psicossocial: Atender os usuários individualmente ou em grupo, com abordagem global
(cognitiva, emocional e social), a fim de estabelecer vínculo de confiança para construção de um projeto de
vida;

● Encaminhamento para Rede de Serviços: Realizar a referência e contra referências com os equipamentos
da rede SUAS, rede SUS e demais órgãos de garantia de direito;

● Avaliação: Toda a equipe envolvida com o serviço e Divisão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria
de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS);

● Atividades Ocupacionais e Socioeducativas: Rodas de conversas, palestras, jogos, dinâmicas de grupos,
mobilização para o exercício de cidadania, incentivo à participação dos usuários em conselhos de direito,
fóruns e conferências;

● Participação do usuário: Reuniões e Assembleias;
● Formação e Capacitação Continuada: Realizar encontros, promover cursos e oficinas, Workshop,

participação em seminários e palestras;

Ações desenvolvidas para o fortalecimento e restabelecimento dos vínculos familiares:
● Visitas Domiciliares: Identificação, localização de referências familiares ou afetivas do usuário;
● Visitas das famílias no Acolhimento, assim como auxiliamos para fazerem ligações, acesso via Rede

Sociais Facebook, Instragram, a fim de resgatar e manter os vínculos familiares.

● Número de atendidos no período (total): 568
● Número de atendidos por sexo (homens): 565
● Número de atendidos por sexo (mulheres trans): 03

Perfil dos acolhidos: brasileiro, masculino, pardo, faixa etária predominante de 26 a 40 anos, ensino fundamental,
não exerce atividade laboral, se encontra em situação de rua entre 04 à 05 anos, indica conflitos familiares como
motivador.

Número de atendidos por faixa etária:
● de 18 a 25 anos: 108
● 26 a 40 anos: 221
● 41 a 50 anos: 125
● 51 a 60 anos: 86
● acima 61 anos: 28

Nacionalidade:
● Brasileiros: 564
● Estrangeiros: 04 (Colômbia, Paraguai, Lituânia e Angola)

Gênero
● Masculino: 565
● Feminino: 03 (Mulheres Trans)

Rua Renato Ometi nº 65 – Cumbica - Guarulhos 82



www.nucleobatuira.org.br

Cor/Etnia
● Pardo: 226
● Preto: 174
● Branco: 168

Escolaridade
● Ensino Fundamental: 322 (concluintes e incompleto)
● Ensino Médio Completo: 192 (concluintes e incompleto)
● Ensino Superior: 28 indicaram ter iniciado curso superior (incompleto).
● Não alfabetizados: 26

Estado Civil
● Solteiros: 377
● Separados/Divorciados: 148
● Casados: 36
● Viúvos: 7

Tempo em que se encontram em situação de rua:
● Menos de 01 anos: 168 pessoas;
● 01 a 03 anos: 140 pessoas;
● 04 a 05 anos: 80 pessoas;
● 06 a 10 anos: 96 pessoas;
● 11 a 15 anos: 12 pessoas;
● 16 a 20 anos: 36 pessoas;
● Mais de 20 anos: 36 pessoas;

Motivo que levou a situação de rua:
● Desemprego: 120
● Conflitos familiares: 258
● Uso de substâncias psicoativas: 166
● Falecimento de familiares: 24

Trabalho
● Formal: 62
● Informal: 230
● Não Trabalham: 276

Número e tipo de encaminhamentos realizados para Saúde:
Saúde 317 151- UBS PARAVENTI.

103 - Encaminhado para o CAPS AD, CAPS Bom Clima e CAPS Arco Iris
23 - Hospital Municipal de Urgências (HMU)- Internação
34 – UPA Paulista
03 - CEMEG
02 - TEAR
01 – CTA

Número de famílias contatadas e forma:
Contatos Telefônicos com familiares 205
Visitas Domiciliares 07
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Número de usuários que foram inseridos no mercado de trabalho formal e/ou informal:
● Formal: 62
● Informal: 230
● Não Trabalham: 276

Número de usuários que retornaram para as famílias (separado por sexo).
Total: 16 - masculino

Número de usuários que retornaram para as cidades de origem.
Total: 06

O número de usuários que retornaram para a escola ou outro curso, por conta da pandemia COVID-19, não foi
possível no ano de 2020 inserção na rede de ensino.

Realizaram curso online oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, pela Assistência Social, foram Atendimento ao
Público e Cuidador de Idosos. Total = 02

Realizaram curso no Acolhimento de Garçom ofertado pela Secretaria Assistente Social e Instituto Vida. Total = 10

Número de encaminhamentos para outros serviços (discriminar quais e o número):
Central do CadÚnico 36 18 – Cadastro

18 – Atualização
Trabalho 25 13 – Programa Zeladoria Cuidando

08 – CIET Centro
04 – Ministério do Trabalho (regularização CNIS)

Previdência Social 12 12 – Solicitação de Auxílio Doença
Defensoria Pública 05 03 – Defensoria Pública do Estado

02 – Defensoria Pública da União

Documentação 105 60 - RG;
14 – Certidão de Nascimento;
20 -Carteira de Trabalho Digital;
04 – Bilhete Único – Guarupass;
06– Reservista – Junta Militar;
01 – Conta Caixa Econômica

Número de reincidência nos serviços: 568

Número de atendidos inseridos em programas de transferência de renda, BPC ou aposentadoria: 01 BPC
Deficiente; 207 Bolsa Família;

Percentual de usuários, que foram acompanhados pela equipe técnica (Assistente Social e Psicólogo) ao
longo do semestre/ano (considerar aqui os usuários que aceitaram ou buscaram espontaneamente o
atendimento psicossocial): superior a 60%

Percentual de usuários encaminhados para programas de transferência de renda e/ ou outros serviços
públicos: 70% a 90%

Percentual de usuários, acompanhados pela equipe técnica, com Plano Individual de Atendimento – PIA no
exercício: Parcialmente satisfatória 50% a 70%
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Impacto Esperado de Acordo com a Tipificação: Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus
agravamentos e/ou reincidência; redução da presença de pessoas em situação de abandono; indivíduos protegidos
e construção da autonomia.

O serviço está próximo do SEPOP, SEAS, e outros serviços da rede socioassistencial e saúde da região central.
Parceria com a UBS Paraventi para conscientização das campanhas de saúde dentro do acolhimento e
referenciamento. Além da articulação com os CAPS AD, Arco Íris, Alvorecer e CAPS II “Domingos Stamato” (São
Vicente) para acompanhamento das questões de saúde psicológica. Articulação com Serviço Social do Hospital
Municipal de Urgências – HMU para acompanhamento dos acolhidos internados, retorno pós operatórios e
articulação com os CEMEG’s para acompanhamento dos acolhidos com especialidades médicas. Em parceria com
a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o projeto Zeladoria Cuidando – houve grande adesão dos
conviventes, e a partir deste projeto a socialização e a importância do trabalho como estratégia de superação da
situação de rua. Parceria com Poupa Tempo Guarulhos, para agilizar o agendamento de regularização de
documentos.

INDICADORES MÍNIMOS
Os resultados obtidos nos atendimentos e os seus indicadores mostram que os acolhidos vivenciam situação de
vulnerabilidade social diversificada, devido ao uso de substâncias psicoativas, muitos encaminhamentos tiveram
seu efeito esperado no que se refere a adesão ao tratamento através dos grupos de auto ajuda e CAPS AD.
Quanto a documentação, visita familiar, ficamos impossibilitados de uma maior articulação devido ao período
pandêmico. Vale ressaltar que os resultados quantitativos aos encaminhamentos aos serviços de saúde foram
favoráveis. Diante da realidade de cada indivíduo, seguimos orientando e encaminhando para a regularização nas
questões pessoais, saúde física e mental, necessárias para seguir com seu projeto de vida de forma humanizada e
individualizada.
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PLANO DE TRABALHO: CUIDANDO

Data do início de funcionamento do Serviço: 02 de março de 2020.
Tipo de proteção/serviço: Proteção Social Básica: Programa de Geração de Renda.
Local de desenvolvimento das ações: Rua Renato Ometi,65 - Cumbica - Guarulhos/SP.
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Mariana da Silva Maranhão Pureza
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Administradora de Empresas
Fonte de Financiamento: FMAS.
Período de Referência: Anual – 2020.

1. Atividades realizadas por Serviço (PROGRAMA CUIDANDO)

A execução do plano de trabalho PROGRAMA CUIDANDO segue neste primeiro semestre do ano de 2020
contribuindo para a redução de pessoas em situação de desemprego, aumento de pessoas capacitadas para o
mercado de trabalho, resgate da cidadania e empoderamento social. Mantendo o número de atendidos propostos, a
partir do encaminhamento da lista de pré selecionados pela SDAS, continuamos o processo seletivo, realizamos
contato telefônico, recepcionamos os selecionados através de entrevistas, orientamos sobre a documentação
necessária para registro em CTPS e encaminhamento para realização do exame Admissional , finalizando o
processo descrito ocorre a assinatura dos contratos de trabalho e início das atividades de zeladoria Municipal na
regional mais próxima da residência dos participantes do programa.

Em contrapartida na instituição ocorre a criação e arquivamento de prontuários, envio e controle das folhas
de frequência, conferência e execução da folha de pagamento e por fim os pagamentos via transferência bancária.

No tocante a destaques, chamamos a atenção para o treinamento e distribuição das regionais para o
exercício das atividades de zeladoria Municipal, oferecido pela SDAS no início do Programa.

Tendo em vista o atual cenário de pandemia COVID-19, realizamos ações pontuais junto a parceiros
privados e Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social na distribuição de insumos de primeira necessidade
para o público atendido, sendo essas Cestas Básicas e materiais de higiene pessoal. No primeiro trimestre ocorreu
também a distribuição de EPIS, tais como máscaras, luvas e álcool em gel.

De tal maneira, ainda dentro deste cenário, a equipe responsável por este plano de trabalho continua a
atender os decretos e circulares emitidos pela Prefeitura Municipal de Guarulhos que fazem a regulação do trabalho
socioassistencial de proteção social básica. Essa adequação continuar a possibilitar o cumprimento dos objetivos
propostos por este Plano de Trabalho mesmo sendo necessário o redesenho do seu modelo de atendimento junto
aos participantes do programa.

É importante destacar que o objetivo do Plano aqui proposto é de mudar a realidade de pessoas em
situação de vulnerabilidade social e desemprego, de forma a promover melhorias das condições de vida de
indivíduos por meio de ações articuladas entre poder público e a instituição. Bem como oportunizando o acesso às
informações sobre direitos e participação cidadã ao estimular o desenvolvimento do seu protagonismo, propiciado a
partir de trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos comunitários, a
partir do trabalho.

A base metodológica da proposta de atendimento ao longo desse período está centrada na realidade
concreta, em linhas gerais podemos dizer que, a fim de amenizar não apenas os efeitos do COVID-19 nesse
público atendido, mas ainda a já conhecida situação de desemprego ou subemprego a qual se viam inseridos,
trabalhando um conjunto de ações que busque a ruptura desse ciclo de vulnerabilidade econômica.
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Os Resultados desse semestre podem ser vistos com a prorrogação única, do período do contrato de
trabalho, que é de 6 meses sendo renovado por mais 6 meses, em uma ação conjunta com os responsáveis pelas
regionais, que nos enviaram e-mails justificando a não permanência de alguns participantes, que não atenderam as
expectativas do programa. Vale ressaltar que nossa taxa de demissão gira em torno de 2% ao mês o que demostra
o sucesso do programa.

2. Atendimentos individuais e visita as Regionais

No que diz respeito aos atendimentos individuais, são realizados uma média de 30 atendimentos diários
via telefone, WhatsApp e sendo alguns mais específicos in loco. Ressaltamos que os atendimentos visam
promover ações individuais ou grupais, a fim de permitir aproximação e uma sensação de pertencimento e bem
estar junto aos usuários, assim como um espaço coletivo com oferta de cuidados à distância. Orientações
referente aos contratos de trabalho, holerites, assinatura correta das folhas de ponto, entrega de atestados.

Conforme a necessidade foram efetivados encaminhamentos para avaliação com a médica do trabalho da
instituição, sendo um total de dez participantes, dentre esses alguns apresentaram quadros com restrição de
atividades, sendo orientados a permanecer em atividades internas e leves nas regionais baseado em relatório
médico, e em alguns casos encaminhamento ao órgão responsável para afastamento do trabalho, INSS.

Todo início de mês comparecemos às regionais para distribuição e assinatura dos holerites, as folhas de
ponto são enviadas através do e -mail.

3. Atendimento presencial e entrega de insumos de primeira ordem.

O prolongamento deste estado de afastamento social é comum que as dificuldades de compreensão em
relação às respostas que devem ser dadas para minimizar suas consequências se aprofundem. Assim, a
Instituição manteve o direcionamento de suas ações junto aos programas de Proteção Social Básica de acordo
com a classificação da intensidade da situação, disposto na Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016
para situações de Emergência e Calamidade. Vale ressaltar que tal medida foi adotada dada a excepcionalidade
da situação e ausência de documentos para o enfrentamento de cenários pandêmicos.

Cientes do papel executado junto ao poder público municipal na defesa e garantia dos direitos, a fim de
assegurar a proteção das pessoas e famílias atendidas a Instituição reorganizou seus recursos financeiros
destinados para o desenvolvimento desse Plano de Trabalho para entrega de cestas básicas e kits de higiene ao
longo de todo período de duração da situação pandêmica, sempre alternado aos itens de alimentação e higiene
entregues pelo poder público em um método não excludente e sim complementar. Ou seja, o recebimento de um
kit ou cesta básica não exclui o outro mas sim o complementa.

Em tempo é importante ressaltarmos que a entrega desses insumos de primeira ordem se tratam de
benefícios eventuais em um contexto emergencial, não podemos deixar de reforçar seu caráter de brevidade, ou
seja, o acesso foi possibilitado de forma célere, de maneira a complementar as ações do poder público municipal e
amenizar o aprofundamento das diferentes vulnerabilidades previamente detectadas pelas equipes em decorrência
da calamidade.

Recursos Humanos:

Nome Escolaridade Cargo Carga Horária
Semanal Regime trabalhista

Mariana Maranhão
Pureza

Ensino Superior
Completo

Coordenadora de
Projeto 40h CLT

Ygor Jose da Silva Ensino Superior
Completo Ass. Administrativo 40h CLT
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Pontos Facilitadores:
A parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) e o departamento de

distribuição de renda através do levantamento de dados encaminhados para a instituição mantém os participantes
do programa, em acordo com os requisitos do Edital de credenciamento 002/2020.

A partir de ações conjuntas (SDAS e parceiros privados) e a oferta contínua de atendimentos individuais
ou grupais pela equipe a fim de permitir aproximação e uma sensação de pertencimento e bem estar, sendo este
um espaço coletivo com oferta de cuidados à distância. Tivemos um número mínimo de participantes atestados
com o novo COVID-19, sendo menos de 1%, e alguns casos com suspeitas, mas que seguiram todos os
protocolos de segurança. Cientes que a partir dessas estratégias de monitoramento e atendimento, se dentre os
participantes do programa houverem confirmação de casos, será possível um acionamento mais rápido de serviços
para o acompanhamento especializado, o que diante do agravamento do cenário pandêmico pode se tornar mais
complexo diante da vulnerabilidade e do risco social a qual a população atendida se encontra.

Pontos de Estrangulamentos:

Devido à grande quantidade de regionais espalhadas pelo Município e a distância das residências dos
participantes do Programa Cuidando, nossa maior dificuldade, em alguns casos, é a quantidade de faltas
frequentes sem justificativa, onde o participante do programa acaba não executando e não comparecendo ao
trabalho, consequentemente causando a Demissão por Justa Causa. Nesses casos os participantes do programa
são comunicados, via telegrama, para comparecimento imediato, a fim de evitar essa situação.

Por se tratar de uma coparticipação encontramos certa dificuldade no deslocamento até as regionais e na
comunicação com os responsáveis pelas mesmas, pois, em alguns casos acabamos não sendo avisados sobre
alguns fatos importantes como atestados, abandonos, gestantes etc. Mas, sempre orientamos que precisamos ter
uma linha de comunicação mais direta e sempre estar a par das situações eventuais.

Desta maneira, a partir da adoção de diferentes tecnologias na execução do projeto, a Instituição pode
garantir a continuidade do atendimento aos participantes do programa que já vinham sendo acompanhados pelos
Planos de Trabalho.

Avaliação:

O Programa cuidando, tem caráter socioassistencial, que permite que seus participantes sintam-se
beneficiados não só com o auxílio financeiro, mas com as experiências vividas com as equipes de trabalho, em
busca de autoestima e de melhoria das condições de vida.

Em linhas gerais pode-se dizer que, sempre em acordo com as peculiaridades presentes em cada faixa
de atendimento do Programa, o retorno que temos nos atendimentos presenciais, transformou a realidade de
muitas famílias, que em muitas vezes estavam sem nenhum recurso. Além de abrir portas para o mercado de
trabalho, como já aconteceu com alguns participantes do programa que se desligaram para ocupar outras vagas no
mercado.

Muitos participantes anseiam pela permanência do programa, a fim de se sentir úteis para sua comunidade
e sua família.
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EIXO IDOSO
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PLANO DE TRABALHO: VIDA PLENA

Data do início de funcionamento do Serviço: 09/03/2020

Tipo de proteção/serviço: Proteção Social Especial de Média complexidade
Local de desenvolvimento das ações: Rua Nova Guataporanga, 385, Jd Cumbica/ CEP: 07180-050

Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Erika Cardoso Neves
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Pedagoga
Fonte de financiamento: FMAS/Municipal
Período de Referência: Anual- 2020.

1º sem. 2020 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Número de
atendidos

(programado)

40 idosos 40 idosos 40 idosos 40 idosos

Número de
atendidos

(executado)

20 idosos 20 idosos 20 idosos 20 idosos

2º sem. 2020 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Número de
atendidos

(programado)

40 idosos 40 idosos 40 idosos 40 idosos 40 idosos 40 idosos

Número de
atendidos

(executado)

20 idosos 20 idosos 19 idosos 19 idosos 18 idosos 18 idosos

1. Atividades Desenvolvidas
A priori temos ressaltamos que o ano de 2020 foi atípico, devido o período de pandemia a qual nos vemos
inseridos e atendendo aos Decretos Municipais nº 36.711/2020, 36.723/2020, 36.756/2020, 36.757/2020,
36.810/2020 e 36.842/2020 da Prefeitura Municipal de Guarulhos e os Memorando Circulares 001/2020, 002/2020,
003/2020 e 004/2020 – SDAS.

A partir da publicação dos decretos e memorando circulares supracitados o Núcleo Batuíra teve a suspensão do
atendimento direto ao público nos espaços do Centro Dia do Idoso- Vida Plena a partir do dia 17 de março de
2020. Espaços estes onde, ocorriam desde 09 de março de 2020 o desenvolvimento do Planos de Trabalho (CDI)
orientado à idosos, em consonância com a Política de Assistência Social Especial de Média Complexidade,
classificado como Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.

O Centro Dia do Idoso-Vida Plena iniciou os seus trabalhos no prédio cedido pela prefeitura no dia 09 de março,
atendemos presencialmente por seis dias consecutivos, até a suspensão do atendimento conforme o decreto
estabelecido pelos órgãos competentes.
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Diante deste cenário renovamos nossa metodologia através das redes sociais:

● No primeiro momento o grupo de WhatsApp da equipe foi fundamental para planejarmos a execução das
atividades.

● Em segundo plano criamos o grupo de WhatsApp dos familiares e idosos e inserimos nossa equipe para
mantermos a interação com todos envolvidos.

● Observamos a necessidade de ampliar nossa metodologia no grupo de Facebook, para ter um maior
alcance de pessoas que se encontram nas mesmas condições e necessitam dessa rede de apoio.

● Realizamos agendamento de atendimentos presenciais para retirada de insumos de primeira ordem, ao
longo desse período já foram entregues mais de 60 cestas básicas e kits de higiene (2 máscaras de pano,
1 álcool em gel 200g, 1 creme dental 70g, 1 escova de dente adulto, 1 escova de dente infantil, 1
sabonete em barra 85g e 1 livro Minutos de sabedoria).

● Visitas domiciliares mensais pela coordenação e equipe técnica;
● Ligações telefônicas, e ligações por vídeo aos assistidos e familiares, realizadas por toda equipe.
● Nesta reorganização da rotina, realizamos atividades de autocuidado, como higiene, alimentação,

atividades produtivas como de uso internet, exercícios físicos, cuidados dos afazeres domésticos.

No segundo semestre sentimos a necessidade de concretizar encontros virtuais diários usando a plataforma
Google Meet, realizamos as atividades simultaneamente e entregamos nas visitas domiciliares kits com atividades
impressas e lápis de cores, segue cronograma semanal:

● Segunda-feira: Atividades de estímulo mental, Escuta sobre o final de semana, Lembranças de suas
vidas, recordação de imagens e objetos; Orientações sobre o autocuidado; Exercícios de fisioterapia.

● Terça-feira: Atividades de estímulo mental e cognitivo (Viso percepção, estratégia, memorização),
lembrar profissões e suas categorias, advinhas, caça-palavras, ditados-populares.

● Quarta-feira: Leitura e reflexão (textos, poemas, músicas); Exercícios de fisioterapia.
● Quinta-feira: Atividades de estimulo mental e cognitivo (Viso espacial, lateralidade, criatividade),

complete, crescente, decrescente, maior, menor, formas geométricas.
● Sexta-feira: Atividades de estimulo mental e cognitivo (memorização, musicalização), cantamos trechos

de músicas e eles continuam, falamos palavras e eles cantam uma música que as contêm, eles escolhem
as músicas a serem cantadas, lembrar nomes de cantores, e artistas; Exercícios de fisioterapia.

2. Objetivos

De acordo com as metas e recursos estabelecidos, informamos que os resultados obtidos no ano de 2020
aconteceram de forma parcial. Sendo 70% com os idosos que tem acesso as mídias sociais e 20% aos idosos que
não tem acesso as mídias sociais, em virtude de, não possuir celulares; não terem acesso à internet; não conseguir
manuseá-los, devido seu grau de deficiência, e ou não ter auxílio dos seus familiares, obtivemos este resultado
devido o auxílio da equipe técnica que se disponibilizou a levar e executar as atividades juntamente com os idosos
que não tinham acesso através das visitas domiciliares, utilizando os próprios equipamentos. Sendo assim
alcançamos a margem de 90% dos resultados obtidos, minimizando o declínio cognitivo e emocional dos atendidos.
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3. Recursos Humanos disponíveis para a execução do plano de trabalho:

Nome Escolaridade Cargo Carga Horária
Semanal

Forma de
Contratação

Fonte de
Financiamento

Erika Cardoso
Neves

Superior
completo Coordenadora 40 horas CLT FMAS

Roseli
Hermenegildo

Superior
completo

Assistente
Social

30 horas CLT FMAS

a contratar Superior
completo Psicólogo 30 horas CLT FMAS

a contratar Superior
Completo

Terapeuta
Ocupacional

20 horas CLT FMAS

Carina Batista
de Almeida

Ensino médio
completo

Agente Social 40 horas CLT FMAS

Giselia Dantas
Dezagiacomo

Ensino médio
completo

Agente Social 40 horas CLT FMAS

Inacia Patricia
Silva de Almeida

Ensino médio
completo

Agente Social 40 horas CLT FMAS

a contratar Ensino médio
completo

Agente Social 40 horas CLT FMAS

a contratar Ensino médio
completo

Agente Social 40 horas CLT FMAS

Juliana Cristina
dos Santos Lima

Ensino
Fundamental Cozinheira 40 horas CLT FMAS

a contratar Ensino
Fundamental

Aux. de
Cuidador

40 horas CLT FMAS

a contratar Ensino
Fundamental Aux. de Limpeza 40 horas CLT FMAS

4. Pontos Facilitadores

O ano de 2020 foi um ano de desconstrução, nos fez olhar para um novo normal, nos tirou da zona de
conforto, fazendo aflorar ainda mais a criatividade dos colaboradores, renovamos nossas metodologias, utilizamos
as mídias sociais ao nosso favor, incluímos o recurso digital na vida dos nossos idosos, realizamos as atividades
remotamente, utilizamos ligações e visitas domiciliares, ampliamos nossos recursos para alcançar a todos,
minimizando os declínios emocionais e cognitivos que o isolamento social trouxe, proporcionando a inclusão social
e a melhoria da qualidade de vida dos atendidos.

A implementação desse novo método tem por finalidade estabelecer vínculos e fortalecê-los por meio de
escuta das demandas e necessidades dos idosos e seus familiares, através de orientações à família sobre os
cuidados básicos necessários aos idosos durante o período de isolamento social. Atualização e suporte quanto aos
benefícios socioassistenciais disponíveis à população de baixa renda. Conscientização e orientações quanto aos
cuidados necessários para a prevenção do COVID-19, bem como os principais sintomas e locais de atendimento.
Oferta de vídeos curtos com atividades manuais e de condicionamento fisiocorporal contribuindo para a
reabilitação, exercitando a atenção, oralidade, realizando o estímulo mental e cognitivo, sendo proposto em
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ambiente doméstico para execução dos idosos e seus familiares, estimulando a interação e participação. Interação
com os atendidos através de vídeo chamadas, ou ligações telefônicas com o corpo técnico e agentes sociais,
auxiliando nas realizações das atividades.

5. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação

Considerando o cenário do ano de 2020, o isolamento social fez com que os idosos tivessem um declínio
emocional e físico. As atividades remotas são um desafio, devido à falta de habilidade com as mídias sociais, e a
falta de engajamento dos familiares para auxiliá-los, cabe destacar nossos esforços para dar continuidade, sempre
com o foco na minimização dos riscos.

Mensuramos a eficiência e eficácia das ações através das articulação com as mídias sociais e as visitas
domiciliares e concluímos que estão sendo fundamentais para a execução dos nossos serviços, estabelecendo
pontes para alcançar os objetivos propostos, reduzindo e prevenindo a situação de isolamento, fortalecendo a
convivência familiar, diminuindo os agravos decorrentes das situações violadoras de direitos, sendo eles um dos
fatores fundamentais é o engajamento da equipe no trabalho prestado para a melhoria da qualidade de vida dos
idosos.

6.   Síntese estatística:

● Número total de atendidos: 18 usuários
● Número de usuários pelo termo de fomento: 40 usuários
● Número de desligamentos: 02 usuários
● Número de pessoas encaminhadas para outros (Programa/Projeto), quantificar e nomear recursos:

01 ILPI- Instituição de Longa Permanência para Idosos
● Número de beneficiários: 04 usuários BPC idoso;

01 usuário BPC Pessoa com Deficiência;
11 usuários Aposentados por idade;
4 usuários por morte.

RESULTADOS QUANTITATIVOS DO MONITORAMENTO - Média  anual de 2020
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

Número de participantes idosos por sexo e por faixa etária:
60 a 69 anos: 6 mulheres e 1 homem;
70 a 79 anos: 4 mulheres e 3 homens;
80 a 89 anos 4 mulheres e 1 homem;
90 anos ou mais: 1 mulher.

Número de usuários semi dependentes:
10 mulheres e 4 homens;
independentes para AVD: 5 mulheres e 1 homem;

Número de participantes que recebem BPC:
4 idosos, aposentadoria por idade ou invalidez 16 idosos;

Nível de escolaridade dos idosos:
07 usuários alfabetizados;
09 usuários semi-alfabetizados;
04 usuários analfabetos

Rua Renato Ometi nº 65 – Cumbica - Guarulhos 93



www.nucleobatuira.org.br

Número de atendidos que alcançaram autonomia e melhoria na qualidade de vida:
11 usuários
Percentual que reincidiram na situação de violação de Direitos:
Meta parcialmente satisfatória: 1% dos usuários

Percentual de familiares dos usuários que receberam visitas domiciliares:
Meta satisfatória esperada: 90% dos usuários

Percentual de usuários contatados que receberam atendimentos:
Meta satisfatória esperada: 100% dos usuários

Percentual de usuários com perfil BPC, que foram encaminhados para obtenção do benefício:
Todos os usuários já receberam algum tipo de benefício.

Percentual de usuários encaminhados para a Rede Socioassistencial
Meta satisfatória esperada: 95% dos usuários

Impacto Esperado de Acordo com a Tipificação:
Melhoria da qualidade de vida das famílias; ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; vínculos
familiares e comunitários fortalecidos e redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento
institucional.
O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das
pessoas participantes. Conta com uma equipe específica e habilitada para prestação de serviços especializados a
pessoas em situação de dependência que requeiram cuidados permanente ou temporários. A ação da equipe é
sempre pautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da
diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados.
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PLANO DE TRABALHO: NOSSO LAR

Data do início de funcionamento do Serviço: 02 de janeiro de 2020.
Tipo de proteção/serviço: Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento
Institucional para Idosos
Local de desenvolvimento das ações: Rua Serra Azul, 469 – Vila Carmela - Guarulhos/SP.
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Tatiana Leal Pereira
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Psicóloga
Fonte de Financiamento: FMAS.
Período de Referência: Anual – 2020.

Período de Referência: Janeiro à Dezembro de 2020

1º sem. 2020 jan. fev. mar. abr. mai. jun.

Número de atendidos (programado) 74 74 74 74 74 74

Número de atendidos (executado) 50 53 54 50 45 44

2º sem. 2020 jul. ago. set. out. nov. dez

Número de atendidos (programado) 74 74 74 74 74 74

Número de atendidos (executado) 39 39 40 44 43 44

1. Atividades Desenvolvidas
Foram realizadas 2 reuniões mensais sendo 1 de equipe técnica e 1 de plano terapêutico singular, 1 reunião de
funcionários a respeito da pandemia, reuniões com os idosos sobre a Pandemia e as novas medidas internas, 1
reunião familiar por meio de vídeo chamada, participamos de 1 reunião com a Regional de Saúde 3.e o Ceresi
referente a pasta idoso.

Anterior a pandemia realizamos 2 encontros com a participação de um representante dos Alcoólicos Anônimos,
onde os colaboradores participaram de palestra socioeducativa frente a questão do alcoolismo, isso para melhor
atender os idosos que apresentam dependência ou histórico de alcoolismo. Nesse mesmo período, foi realizado
um encontro intergeracional com a participação das idosas e das mulheres da Casa de Passagem Feminina, a
mediadora foi a psicóloga da ILPI, tendo como tema o Dia Internacional da Mulher. Tivemos a festa de carnaval
que também proporcionou um encontro intergeracional, pois contou com a participação de projetos coirmãos a
Casa de Passagem Feminina, Residência Inclusiva, Retomando Bambi e Lar de Batuíra, além de grupos e
pessoas da comunidade.

Recebemos 4 grupos que realizaram ações voluntárias e festivas, foi realizado 1 passeio para o baile de carnaval
no CRI com a participação de 8 idosos e 2 atividades físicas externas na praça pública próxima a instituição.

2. Objetivos
Foram acolhidos 73 idosos que estavam em situação de extrema vulnerabilidade social, com vínculos familiares/
sociais fragilizados ou rompidos, acolhidos em ILPI irregular, sem acesso adequado à saúde, alimentação
inadequada, em situação de rua/ e ou moradias insalubres, portadores de dependência de álcool e outras drogas,
com comprometimento cognitivo, sem assistência adequada a fármacos e com diversos outros direitos sociais
violados.

Os usuários por meio da Equipe Multidisciplinar da entidade tiveram acesso a saúde, a regulamentação de
documentações pessoais, a benefícios junto ao INSS, andamentos em processos judiciais, ao fortalecimento dos
vínculos familiares/ sociais por meio da participação da família nos processos de saúde/ doença e anterior a
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pandemia receberam visitas de familiares/ amigos/ grupos e durante a pandemia conseguimos por meio de vídeos
chamadas, ligações e cartas manter esses vínculos fortalecidos.

Até o início do mês de março/2020 participaram da vida comunitária por meio de passeios, participação em grupos
ecumênicos, utilização dos espaços públicos do bairro (praça, UBS, igrejas). Por meio do serviço de nutrição e
dietética da instituição fornecemos uma alimentação saudável e adequada de acordo com as necessidades de cada
idoso. Foi oferecido um espaço de moradia adaptado, amplo, limpo e arejado, onde cada idoso tem seu próprio
guarda-roupa respeitando assim a individualidade dentro do coletivo.

Diante do exposto, mesmo com a pandemia, tivemos êxito no que foi proposto, pois garantimos direitos, qualidade
de vida e dignidade conforme estabelece nosso plano de trabalho e demais portarias e resoluções voltadas à
pessoa idosa.

3.     Recursos Humanos disponíveis para a execução do plano de trabalho
Quantidade Função Escolaridade/Formação Tipo de Vínculo

1 Coordenadora Pós-Graduação/ Psicologia CLT
1 Assistente Administrativa Ensino Médio CLT
1 Assistente Social Pós-Graduação CLT
1 Psicóloga Pós-Graduação CLT
1 Nutricionista Graduação CLT
1 Fisioterapeuta Graduação CLT
1 Educador Físico Graduação Prestador de Serviço
3 Enfermeira Graduação CLT
1 Médica Psiquiatra Doutorado Prestador de Serviço
1 Gerontóloga Graduação Prestador de Serviço
1 Motorista Ensino Médio CLT

10 Auxiliar de Enfermagem Técnico CLT
4 Cuidador Ensino Médio CLT
2 Cozinheira Ensino Médio CLT
1 Auxiliar de Cozinha Ensino Fundamental CLT
1 Auxiliar de Cozinha Ensino Médio CLT
2 Auxiliar de Limpeza Ensino Médio CLT
5 Auxiliar de Serviços Gerais Ensino Médio CLT

4. Pontos Facilitadores
Fortalecimento do diálogo com os órgãos públicos e a sociedade civil organizada tendo como meta realizar a
testagem coletiva para Covid19 dos idosos e colaboradores, com isso conseguimos realizar 3 testagens coletivas
pelo Rotary Club/Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Itaú e pela UBS Carmela. Os documentos norteadores
disponibilizados pelos órgãos públicos, sociedade civil organizada os quais contribuíram para desenvolver o fluxo
de trabalho frente às ações internas e externas em relação a pandemia.

As diversas ações desenvolvidas pelos órgãos públicos e a sociedade civil organizada para minimizar os efeitos do
isolamento social nos idosos e contribuir com o funcionamento do serviço, ou seja, doação de EPI’S, material de
limpeza, alimentação, equipamentos médicos, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e o envio de cartas para os
idosos. A parceria com a Fundação Itaú foi de extrema importância, além de disponibilizarem a testagem e o envio
de materiais, disponibilizaram material impresso informativo, conteúdo nas mídias socais, realizaram lives, criaram
grupo de apoio no WhatsApp e recebemos visitas regulares de um Enfermeiro Técnico contribuindo assim para o
fortalecimento do trabalho interno.

O protocolo médico assertivo, implantado pela médica da instituição Dra. Andreza Garófalo frente os casos
confirmados e suspeitos de covid 19 desde os medicamentos até a implantação das diferentes alas de isolamento
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(casos confirmados/suspeitos). O apoio da presidência da instituição e do nosso setor de recursos humanos, que
fortaleceram nosso trabalho com o remanejo de colaboradores a contratação de novos devido o afastamento por
covid 19 dos nossos colaboradores. O trabalho de manejo interno frente a pandemia desenvolvido pela Equipe
Técnica e os todos os demais colaboradores em prol da saúde dos idosos. O apoio e toda orientação realizada
pela regional 3 de saúde, UBS Carmela, SDAS, DRADS, Vigilância Sanitária

5. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação
O ponto de estrangulamento, foi a Pandemia da SARS COVID19, e consequentemente a espera de quase 3
meses desde o início do isolamento Março/2020 para ser a realizada a testagem coletiva de idosos e
colaboradores, que ocorreu em 10/06/2020, essa espera foi crucial e determinante na situação interna de saúde.

Essa e outras problemáticas que surgiram em decorrência da pandemia foram enfrentadas e solucionadas como
citado no tópico anterior por meio das parcerias tanto com o setor público quanto com a sociedade civil organizada,
além do apoio total da presidência da instituição e dos familiares/responsáveis dos idosos. Toda essa parceria
contribui para manter ainda mais a qualidade do serviço ofertado.

Os aspectos emocionais dos idosos também estiveram latentes durante esse período, onde intensificamos os
atendimentos psicológicos, os contatos familiares por meio de ligações e chamadas de vídeos, quando houve uma
estabilidade prolongada sem novos casos de covid 19 na instituição, por meio da cortina do abraço e mantendo
todos os protocolos de segurança e distanciamento todos os idosos com referência familiar/ e ou amigos
receberam a visita de uma única pessoa o que contribuiu para a saúde mental deles.

O declínio físico de alguns idosos, foi outro ponto negativo dessa pandemia, devido ao isolamento em suas alas
sem poder circular por todo o espaço institucional por um longo período e para minimizar esse processo foi
intensificado os atendimentos de fisioterapia/educador físico.

6.   Síntese estatística:
● número total de atendidos:73
● número de usuários pelo termo de fomento: 74
● número de desligamentos:10
● número de pessoas na fila de espera: não temos esses dados
● número de pessoas encaminhadas para outros (Programa/Projeto), quantificar e nomear recursos:

Número de beneficiários:

Tipo de Benefício: Quantidade

Aposentadoria por Tempo de trabalho 08

Aposentadoria por idade 02

Aposentadoria por Invalidez 03

Aposentadoria Rural 01

BPC (Invalidez) 01

BPC 28

Pensão 10

Não possui beneficio 20

Total 73
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

No ano letivo de 2020, realizou-se 1 passeio para o Baile de Carnaval no Centro de Referência do Idoso, com a
participação de 8 idosos. Foram realizadas mensalmente festa de aniversariantes do mês. Realizamos festa de
carnaval com a participação de outros serviços e festas internas que foram: festa julhina, festa da primavera e
Festa de Natal e Ano Novo, onde os idosos foram presenteados com a Sacolinha de Natal. Foi realizado um café
da manhã especial em homenagem aos funcionários. Recebemos 3 grupos anteriores a pandemia que realizaram
ações voluntárias, por exemplo, café da tarde, apresentação de dança e música e ações ecumênicas. Recebemos
doações da Comunidade e Voluntários.

A psicóloga realizou 283 atendimentos individuais, 128 atendimentos familiares em sua maioria por meio de
ligações e vídeos chamadas, realizou 10 atividades em grupo anterior a pandemia, realizou vídeos chamadas e
ligações para interagir os idosos com seus familiares/ amigos e participou das consultas internas que são
compartilhas entre Psicóloga, Enfermeira e Médica Psiquiatra. O Educador Físico/Fisioterapeuta realizou atividade
de alongamento, fortalecimento e mobilização, totalizando 277 atendimentos individuais. Anterior a Pandemia
foram realizadas 8 atividades em grupo compartilhadas entre Psicologia/ Fisioterapia/ Gerontóloga caminhada na
praça próxima a Instituição, com intuito de promover interação com a comunidade, socialização e melhora da
condição física. Participaram das atividades externa 13 idosos e foram frequentes nas atividades internas 23
idosos, cabe ressaltar que devido a pandemia as atividades em grupo foram suspensas e priorizamos os
atendimentos individuais e o contato familiar/ amigos, por meio das ligações/ vídeo chamadas. Foram realizadas
todas as segundas-feiras até o mês de maio, oficinas de jogos e estimulação cognitiva com a Gerontóloga Naomi,
após esse período houve o desligamento devido a mesma ter conseguido uma outra recolocação profissional.

Na área da saúde a Equipe de Enfermagem além de promover os cuidados em saúde na ILPI, articulou com a rede
e conseguiu a realização de 29 consultas externas em diversas especialidades. Foram realizadas 311 consultas
internas com a Dra. Andrezza Médica Psiquiatra e um total de 58 exames entre exames laboratoriais e de imagem.
Cabe aqui ressaltar que devido a pandemia as unidades de saúde desmarcaram consultas e exames eletivos,
houve uma maior retomada dessa rotina em meados do mês de outubro. Número de idosos com deficiência: 6
visuais, 1 auditiva, 9 mentas e 26 físicas.

A nutrição realizou 158 atendimentos individuais e com isso foi possível realizar as intervenções alimentares a
grupo de idosos com sobrepeso, diabetes mellitus, hipertensão, desnutridos, doença pulmonar obstrutiva, câncer e
insuficiência cardíaca congestiva exigindo cardápios mais elaborados e adaptáveis de modo genuíno. No geral
foram/ são oferecidas 6 refeições diárias para os idosos acolhidos de modo geral e 7 refeições diárias a idosos
com diagnóstico de doenças crônicas que necessitam/ necessitaram de intervenção alimentar a mais.

O Serviço Social realizou 44 visitas para acolhimento, 3 idosos tiveram seus documentos regularizados. Foram
acessados os seguintes serviços: CAPS, INSS, Promotoria e Defensoria Pública, Poupatempo, Rede Fácil, Receita
Federal, Delegacia do Idoso, CREAS, CRAS, UBS’s e Hospitais em prol dos direitos dos idosos. Realizou a
reestruturação de um núcleo familiar, onde mãe e filho foram morar juntos, ambos estavam em serviços
socioassistenciais do município a mãe em nossa ILPI e o filho no serviço de acolhimento masculino onde evadiu
inúmeras vezes, atualmente residem em casa alugada custeado pelo benefício previdenciário da idosa que teve a
solicitação deferida e o filho que apresenta questões de saúde aguarda o resultado do benefício BPC solicitado,
dando assim estabilidade financeira para se manterem e também foram inseridos nos serviços do território, onde
residem atualmente. Foram realizados 28 atendimentos familiares, reunião de família por vídeo chamada, contatos
telefônicos em prol do fortalecimento e restabelecimento dos vínculos familiares. Devido a pandemia foram
realizadas 6 visitas familiares para casos pontuais. Conseguimos localizar familiares de 3 idosos. Não houve
saídas com a família. Receberam visita familiar 38 idosos. Foram realizados 10 desacolhimentos, sendo: 1 foi
morar com o filho, 2 foram morar sozinhos onde orientamos e mobiliamos as casas, 5 retornou a família, 1 foi
morar no interior a trabalho, 1 solicitou desligamento e não informou o destino e não aceitou ajuda. Houve 19
óbitos desses 4 por covid 19.
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Em relação ao PTS - Plano Terapêutico Singular foram realizados 12, desse modo nem todos os idosos possuem
PTS. A redução no número de PTS’s e outras metas que não foram alcançadas, ocorreu devido ao período crítico
que tivemos com idosos e funcionários contaminados por covid 19 e o afastamento de funcionários do grupo de
risco.

Foram atendidos 73 idosos, segue abaixo, tabelas com o perfil dos idosos atendidos:

Faixa Etária
60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 a 89 anos 90 anos ou mais

34 20 15 4

Independentes
Grau I

Semi dependentes
Grau II

Dependentes
Grau II

20 12 41

Feminino Masculino
33 40

Aposentadoria
Tempo de
trabalho

Aposentadoria
Idade

Aposentadoria
Invalidez

Aposentadoria
Rural

BPC
Invalidez

BPC Pensão Não
tem

Total

8 2 3 1 1 28 10 20 73

Percentual de Idosos frequentes nas atividades
Meta insatisfatória: inferior a 50%

Percentual de Idosos que participaram das atividades internas
Meta parcialmente satisfatória: 30% a 40%

Percentual de Idosos que participaram das atividades externas
Meta insatisfatória: inferior a 30%

Percentual de atividades externas realizadas no exercício
Meta parcialmente satisfatória: 2 a 3 (deverá ser realizada ao menos uma atividade externa por semestre),

Foram realizadas 3 atividades externas: 1 baile de carnaval e 2 atividades externas na praça.

Impacto Esperado de Acordo com a Tipificação: mesmo com todas as problemáticas ocasionadas pela
pandemia conseguimos a redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos e/ou
reincidência; redução da presença de pessoas em situação de abandono; indivíduos protegidos e construção da
autonomia.
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PLANO DE TRABALHO: EXPERIÊNCIA E VIDA

Data do início de funcionamento do Serviço: 02 de janeiro de 2020.
Tipo de proteção/serviço: Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento
Institucional para Idosos
Local de desenvolvimento das ações: Rua Carlos Mariguela, 327 – Bonsucesso - Guarulhos/SP.
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Karolina Souza Cruz
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Psicóloga
Fonte de Financiamento: FMAS.
Período de Referência: Anual – 2020.

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020.

1º semestre jan. fev. mar. abr. mai. jun.

Número de atendidos (programado) 42 42 42 42 42 42

Número de atendidos (executado) 29 33 32 32 31 31

2º semestre jul. ago. set. out. nov. dez.

Número de atendidos (programado) 42 42 42 42 42 42

Número de atendidos (executado) 30 29 28 27 27 27

1. Atividades Desenvolvidas
O ano de 2020, ano atípico, devido a situação pandêmica e também com retorno da licença maternidade e

transição de Equipe Técnica (desligamento de duas enfermeiras, da psicóloga, contratação recente de
fisioterapeuta, somente Serviço Social e Nutrição permaneceram). Equipe de enfermagem apresentando sérias
dificuldades com relação à contagem de medicamentos/ levantamento dos psicotrópicos, anotações e conferência
de medicamentos/ perda de prazo para retirada de medicação. Idosos se queixando das roupas (somem,
manchadas, insuficiência de roupas íntimas).

Algumas intervenções foram feitas assim que as demandas foram sendo levantadas. A substituição das
enfermeiras e uma Campanha para arrumar os guarda-roupas, suspendê-los na parede e inserir cadeados afim de
garantir privacidade dos idosos foram realizados. Nesse espaço a pandemia é notificada e todo o Serviço como
estabelece o Plano de Trabalho é ressignificado, isto é, não poder ficar perto dos idosos, dos familiares, dos
colaboradores e por fim dos parceiros e continuar cuidando/protegendo os idosos comprometia o ponto mais forte
da equipe: O AFETO. Afetados, ficamos. É desafiador porque é necessário aprender fazendo.

● Como vamos fazer;
● Não teremos mais a presença dos familiares;
● Como trabalhar sem nos reunir;
● Como serão os dias sem o apoio dos voluntários;
● E as reuniões;
● Como será os atendimentos;

Instituições de longa Permanência de países desenvolvidos, principalmente as do continente europeu anunciando
mortes em massa e alto índice de transmissão do vírus, toques de recolher por todo o mundo, inclusive por aqui.
Falta de Epi’s (não por falta de recursos financeiros para a aderência mas sim por não ter fornecedor, falta da
matéria prima em todo o mundo). Como ficará nossa situação?
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Na ILPI mantivemos por um longo período somente o operacional funcionando, afinal não era possível
interromper as funções que garantem a manutenção das funções vitais como alimentar-se e higienizar-se. O
restante da equipe passou a revezar e comparecer presencialmente por meio de escalas, evitando ao máximo
possível o contato.

O 1º semestre de 2020, marcado por muitas mortes, medo e insegurança, conseguiu manter todos os
idosos protegidos, embora tivéssemos neste período dois colaboradores que testaram positivo e muitos outros com
suspeita. O impacto no RH gerou tensões, preocupações com a vida do colega que se ausentou e a sobrecarga
por falta de mão de obra para dar conta do dia a dia dos idosos.

No 2º semestre tivemos 14 idosos positivados para a covid-19. Exaustão e insegurança para remanejar
esses idosos em um outro ambiente onde contemplasse as exigências de segurança conforme estabelecia órgãos
sanitários para garantir a vida causaram dúvidas e dilemas:

● O que falar para a família?
● Como daremos a notícia?

Superado e contornado a doença, dos 14 positivados, 13 retornaram com vida. Do 2º semestre até
dezembro continuamos mantendo e garantindo, sempre na vigilância que, todos os protocolos de segurança,
fossem seguidos rigorosamente. Álcool em gel, máscaras, distanciamento social, não aglomerar. Mesmo
trabalhando de portas fechadas, houve a “mão amiga”. Parceiros como o Banco Itaú e Rotary Clube que também
fizeram parceria com a Secretaria de Saúde municipal realizaram 4x ao longo do ano testes para todos os idosos e
funcionários (PCR  e Teste Rápido).

O banco Itaú com o projeto “Todos pela Saúde” amparou a ILPI e supriu todas as suas necessidades com
os EPI’s, principalmente com os mais elaborados como face shield, capote, pró-pé, máscara N95. Nós aqui de
dentro da comunidade, chão de terra batida, nos sentimos abraçados e nos deu fé (mais) que estando seguros,
conseguiríamos proteger os idosos (“o pai, o avô, o tio, o amigo que mora aqui e a gente cuida”). A equipe ganhou
4 tablets, ressignificamos sim nosso trabalho, reuniões virtuais/visitas virtuais/atendimentos... Tudo estava voltado
à proteger a vida, às alterações na dinâmica devido a pandemia impactou em não trabalhar como sempre
trabalhávamos, de agenda cheia, de reuniões a cumprir, de visitas a receber resultou em um vazio.

No entanto, esse vazio tinha muito mais significado do que aparentemente um fim. Uma enxurrada de
Órgãos fiscalizadores como a DRADS (Diretoria Regional de Desenvolvimento e Assistência Social), CAO (Centro
Operacional de Apoio ao idoso) do Ministério Público, VISA (Vigilância Sanitária), SDAS (Secretaria de
Desenvolvimento e Assistência Social) e Secretaria de Saúde do município passaram a monitorar semanalmente
por meio de planilhas a situação dentro da Instituição. Isso exigiu um novo jeito de trabalhar e novas tarefas a
realizar.

A adaptação ao novo contexto que se instalava exigiu capacidade de resiliência, sensibilidade e saber
ocupar o espaço ao qual lhe foi confiado. Seguimos esperançosos e mais fortes. Com data marcada para inicio das
vacinações na Instituição prevista para 08 de fevereiro, o fim e o início de um novo formato de relações e manejo já
aconteceu.

2. Objetivos
Ao longo do ano foram atendidos 34 idosos que estavam em situação de extrema vulnerabilidade social.
Garantiu-se qualidade e dignidade conforme propõe nosso plano de trabalho e demais portarias e resoluções
voltadas tanto para a pessoa idosa quanto para a população em geral a fim de orientar quanto a questões de
transmissão, prevenção e procedimentos em caso de contágio pelo novo coronavírus.
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3.     Recursos Humanos disponíveis para a execução do plano de trabalho
Quantidade Função Escolaridade/Formação Tipo de Vínculo

1 Coordenadora Pós graduada/Psicologia CLT
1 Administrativo Ensino Médio CLT

8 Aux. Enfermagem Ensino Médio / curso técnico CLT

1 Cuidadora Ensino Médio CLT

3 Auxiliares de cuidador Ensino Fundamental CLT

4
2
1
1
1
1

Cozinheiras
Enfermeiras

Assistente Social
Nutricionista

Fisioterapeuta
Psicóloga

Ensino médio
Superior completo

Pós graduada
Superior completo
Superior completo
Superior completo

CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

4. Pontos Facilitadores
Por mais paradoxo que possa soar, estar em uma ILPI em meio à crise pandêmica, fez com que muitos olhares se
voltassem para o cuidado ao idoso. A ILPI foi amparada por toda a política SUAS e toda sua intersetoriedade assim
como o SUS, parceiros e o JUDICIÁRIO se mobilizaram para prestar toda assistência. A ILPI teve todo apoio
(humano e financeiro) para encarar a pandemia.

5. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação
Trabalhar de “portas fechadas”, sem possibilitar visitas dos familiares, dos voluntários, não realizar atividades em
grupo, manter distanciamento e sendo os idosos o mais vulneráveis nesse contexto pandêmico exigiu muita
criatividade por parte da equipe. À medida que informações de qualidade e pesquisas foram sendo compartilhadas
a equipe pode avançar e ousar mais nos trabalhos com os idosos e familiares. A doação de tablets auxiliou.
Organizar os guarda- roupas e instalar cadeados a fim de garantir a privacidade dos idosos melhorou o clima
organizacional e reduziu ansiedades dessa ordem.

6.   Síntese estatística:
● número total de atendidos: 34
● número de usuários pelo termo de fomento: 42
● número de desligamentos: 7
● número de pessoas na fila de espera:
● número de pessoas encaminhadas para outros (Programa/Projeto), quantificar e nomear recursos:
● número de beneficiários, quantificar quantos usuários em cada programa:
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SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Descrever as principais atividades desenvolvidas interna e externamente.
● Ao longo do ano foram realizadas:
● 10 festas de aniversariantes do mês,
● 1 festa julina e
● 1 festa de natal. Importante ressaltar que todos os cuidados relacionados ao distanciamento, máscara de

proteção e álcool em gel foram tomados.
● Foram registradas 180 saídas, sendo:

Cons.
Médica

Exames Troca de
Sonda

Aplicação
de injeção
específica

Urgência UPA CEAF Banco Poupatempo TOTAL

54 24 6 21 8 12 12 29 14 180

Descrever as ações desenvolvidas para o fortalecimento e restabelecimento dos vínculos familiares:
● Os contatos passaram a ser virtuais, como nem todos os familiares possuem internet e a grande maioria

das referências familiares são idosos, impactou significativamente, no entanto, o telefone foi utilizado
sendo  realizados 273 contatos telefônicos.

Todos os atendidos possuem o  PTS (plano de tratamento singular)? Sim
Número de atendidos no período: 34
Número de participantes por faixa etária:

● 60 a 69 anos: 09
● 70 a 79 anos: 12
● 80 a 89 anos: 09
● 90+: 04

Número de participantes por sexo: 20 mulheres e 14 homens
Número de pessoas com deficiência, Informar nº e deficiência: 01
Número de dependentes: 11
Semi dependentes: 17
Independentes: 6
Número de participantes frequentes nas atividades (internas e externas): 34
Número de desligamentos e motivo: 6 óbitos e 1 transferência.
Número de idosos que receberam visitas dos familiares: 4 idosos.
Número de idosos que saíram para passeio com familiares: 00
Número de beneficiários que providenciaram documentação: 01

Número de participantes aposentados, quantos recebem BPC e/ou outro benefício:
BPC APOSENTADORIA PENSÃO BOLSA

FAMÍLIA
NÃO POSSUI TOTAL

25 3 1 1 4 34

Número de idosos que retornaram para o convívio familiar: 0
Número de visitas domiciliares realizadas para as famílias dos usuários que possuem referência familiar:
00

Percentual de Idosos frequentes nas atividades
Meta satisfatória esperada: superior a 70% = 34 idosos
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Percentual de Idosos que participaram das atividades internas
Meta satisfatória esperada: superior a 40% = Todos

Percentual de Idosos que participaram das atividades externas
Meta insatisfatória: inferior a 30% = O

Percentual de atividades externas realizadas no exercício: 0
Meta satisfatória esperada: superior a 3
Meta parcialmente satisfatória: 2 a 3 (deverá ser realizada ao menos uma atividade externa por semestre);
Meta insatisfatória: 1 ou nenhuma

Impacto Esperado de Acordo com a Tipificação: Trinta e quatro idosos tiveram seus direitos assegurados.
Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos e/ou reincidências.
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EIXO EMERGENCIAL
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PLANO DE TRABALHO: VAGALUME

Data do início de funcionamento do Serviço: 01 de julho de 2020.
Tipo de proteção/serviço: Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço Especializado em
Abordagem Social;
Local de desenvolvimento das ações: Rua Francisco de Paula Santana, nº 44 – Vila das Palmeiras -
Guarulhos/SP.
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Maynara Camila de Lima Nicolino / Elizandra Pereira.
Fonte de Financiamento: FMAS.
Período de Referência: Anual – 2020.

2º sem. 2020 jul. ago. set. out. nov. dez.
Número de atendidos (executado) 215 211 125 165 122 65

1. Atividades Desenvolvidas.

O Plano de trabalho do Serviço Especializado em Abordagem Social (Projeto Vagalume), promoveu
ações para identificar famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados, buscando
compreender a natureza das violações; condições em que vivem; relações estabelecidas com os equipamentos
socioassistenciais, e a reinserção familiar e comunitária das pessoas em situação de rua. O Serviço foi
suplementar ao já existente SEAS – Projeto Dialogando, ofertado em caráter emergencial e programado para
execução durante a duração da Operação Inverno, tendo sua duração estendida até dezembro de 2020 em
virtude do período pandêmico.

As atividades tiveram início no segundo semestre de 2020 (1 de julho), conforme calendário estabelecido
no plano de trabalho, dando continuidade às intervenções executadas pelo SEAS – Projeto Dialogando, sendo
essas: organização dos prontuários; elaboração da agenda do serviço considerando como prioritário os locais
com maior número de concentração de pessoas em situação de rua, conforme mapeamento realizado; execução
dos acionamentos internos (via base), que foram incluídos na programação conforme localidade e urgência da
demanda. Para melhor contemplação do município, as equipes foram divididas em duas e alocadas em bases
distintas, sendo a base Centro e Base Cumbica, deste modo sendo o município dividido em duas áreas para
maior e mais ampla cobertura do território, dando as equipes maior agilidade e assertividade em suas
intervenções.

No período foi constatado um aumento nos números de usuários atendidos em pernoite, realizando além
das abordagens, as condições (e recondução ao SEPOP para atendimento social) de aproximadamente trinta
pessoas por noite, previamente atendidas pela assistente social do Serviço de Acolhimento Institucional
Adulto-Masculino – Cumbica (Projeto Inverno Quente), Sr.ª. Núbia, (81) abordagens oriundas de busca ativa com
entrega de cobertores, e kits para aqueles que não aceitaram encaminhamento para pernoite.

No mês de agosto foi totalizando trezentos e cinquenta e oito (358) pernoites e noventa (90) abordagens
que resultaram em acolhimento institucional – adulto masculino e feminino, emissão de documentos,
encaminhamentos para atendimento social no SEPOP e Centro POP, entrega de cobertores e máscaras. Em
setembro, foram realizados cento e oitenta e sete (187) pernoites, além das intervenções realizadas através das
buscas ativas, todas priorizando intervenções com orientações frente a primária demanda dos atendidos.

Em outubro foi realizada reunião com a Chefe Divisão Técnica de Proteção Social Especial de Média
Complexidade, e com os coordenadores do Serviço Especializado em Abordagem Social – Projeto Dialogando
onde foi discutido sobre o fluxo de atendimento, e os encaminhamentos para a rede socioassistencial.

Durante o ano de 2020 o SEAS recebeu cento e cinquenta e quatro (154) acionamentos, sendo todos
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advindos de municípios (acionamentos internos), todos foram incluídos na programação e realizadas
intervenções frente às demandas apresentadas no momento da abordagem. Pontuo, que nos casos onde não
houveram a localização das pessoas citadas nas ligações, a equipe diurna retornou visando à efetivação da
abordagem, e alguns dos acionamentos continuam em acompanhamento, uma vez que foi expedido relatório a
outros serviços públicos pelo SEAS – Dialogando. Ressalto que, durante o período acionada via base por um
munícipe, a equipe esteve no local e ao constatar o estado de saúde do atendido, acionou o SAMU que o
conduziu para UPA Paulista.

2. Objetivos.

Os resultados obtidos no Serviço Especializado em Abordagem Social – Projeto Vagalume foram atingidos a
partir das metas traçadas na construção do plano de trabalho. Com isso, o serviço em continuidade às
intervenções do SEAS- Projeto Dialogando conseguiu a identificação, quantificação e cadastramento de pessoas
em situação de rua, como também o acompanhamento dos casos; a promoção e efetivação dos
encaminhamentos aos Serviços de Acolhimento Institucional Adulto, Masculino e Feminino; promoção e
divulgação do trabalho realizado, dos direitos e necessidades de inclusão social.

3. Recursos Humanos

Nome Nível Escolar Cargo Carga Horária Forma de contratação

Maynara Camila
L. Nicolino

Superior Completo Coordenadora 12/36 CLT

Elizandra Pereira Superior Completo Coordenadora 12/36 CLT
Cristiane da Silva
Pereira

Ensino Médio Agente social 12/36 CLT

Gisele de Godoi
Albuquerque

Ensino Médio Agente social 12/36 CLT

Igor Mendes Luiz Ensino Médio Agente social 12/36 CLT
Jessica Pereira
Barbosa

Ensino Médio Agente social 12/36 CLT

Pablo Alberto M.
Soares

Ensino Médio Agente social 12/36 CLT

Marcos Marques
Vieira

Ensino Médio Agente social 12/36 CLT

Sandro Ensino Médio Agente social 12/36 CLT
A contratar Ensino Fundamental Auxiliar Adm. 44 h CLT

4. Pontos Facilitadores:
Os pontos facilitadores de atuação neste ano foram observados por meio de atividades previstas no cronograma
do Plano de Trabalho e por meio de atividades extras – internas e externas, tais como:

● Encaminhamentos para a rede socioassistencial;
● Reuniões mensais de planejamento entre as coordenações do serviço;
● Reuniões com os coordenadores do SEAS- Dialogando;
● Reuniões com a direção do Núcleo Batuíra, e serviços que prestam atendimento à população de rua

presente na instituição;
● Reuniões com a Chefe de Divisão Técnica da Proteção Social Especial de Média Complexidade;
● Observamos como pontos facilitadores o diálogo com o Serviço Especializado em Abordagem Social –

Projeto Dialogando; Serviços de Acolhimento Institucional Adulto – Masculino e Feminino (SAI BAMBI; SAI
CENTRO; SAI TABOÃO; SAI CUMBICA (PERNOITE); SAI CARMELA; e Casa de Passagem); SE POP;
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Centro POP Gopouva; os atendidos, e o apoio da Divisão Técnica de Proteção Social Especial de
Média Complexidade da Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.

5. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação.

Os pontos de estrangulamentos são observados nas seguintes questões:
● Dificuldade no acesso a rede de saúde do município;
● Dificuldade na execução do trabalho dos Conselhos Tutelares;
● Adesão dos atendidos nos encaminhamentos a saúde;
● Alta rotação nos serviços de Acolhimento Institucional Adulto;
● Identificação do alto índice de migração de pessoas em situação de rua vindas da região do

Vale do Paraíba.

6. Síntese estatística.
● Número total de atendidos: 549 atendidos.
● Número de usuários pelo termo de fomento: Não há quantidade de atendidos.
● Número de desligamentos: Não há tal intervenção no serviço.
● Número de pessoas na fila de espera: Não há tal intervenção no serviço.
● Número de pessoas encaminhadas para outros serviços (Pernoite; Acolhimento

Institucional; SEPOP/ Centro POP; Saúde): 1.327 encaminhamentos.
● Recâmbio: 0.
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PLANO DE TRABALHO: ALIMENTAÇÃO FRATERNA

Data do início de funcionamento do Serviço: 01 de julho de 2020.
Tipo de proteção/serviço: Proteção Social Especial de Média Complexidade (Plano de Segurança
Alimentar)
Local de desenvolvimento das ações: Rua Francisco de Paula Santana, nº 44 – Vila das Palmeiras -
Guarulhos/SP.
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Andressa Rodrigues Maciel
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Serviço Social
Fonte de Financiamento: Recurso Federal - COVID
Período de Referência: 2º semestre – 2020.

Período de Referência: 2° Semestre

2º sem. 2020 julho agosto setembro outubro novembro dezembro
Número
de atendidos
(programado)

100 100 100 100 100 100

Número
de atendidos
(executado)

599 923 1036 1082 1097 1008

1. Atividades Desenvolvidas

O projeto Alimentação Fraterna se trata de um plano de atendimento emergencial e complementar aos projetos
já desenvolvidos pela Instituição junto à população de rua durante a duração da Operação Inverno, esta
proposta traz seu conjunto de metas alinhadas aos objetivos dos planos de trabalho e atividades já
contempladas.

2. Objetivo

Promover o fortalecimento da cidadania por meio da oferta de refeições em ambientes limpos, confortáveis e
em conformidade com as orientações dos órgãos de vigilância sanitária, favorecendo a dignidade e a
convivência entre os usuários; Estimular a adoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis; Elevar a
qualidade da alimentação, garantindo a variedade dos cardápios com equilíbrio entre os nutrientes (proteínas,
carboidratos, lipídios, sais minerais, vitaminas, fibras e água) em uma mesma refeição, possibilitando ao
máximo o aproveitamento pelo organismo;

3. Recursos Humanos disponíveis para a execução do plano de trabalho

Quantidade Função Escolaridade/Formação Tipo de Vínculo
01 Coordenadora Ens. Superior 44hrs - CLT
02 Cozinheira Ens. Fundamental 40hrs - CLT

4. Pontos Facilitadores

Os pontos facilitadores de atuação durante o decorrer do projeto foi os encaminhamentos do Serviço
Especializado para Pessoas em Situação de Rua, Serviço Especializado em Abordagem Social entre outros
serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e dos demais órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos e demanda espontânea para utilização das refeições fornecidas através da alimentação
fraterna.
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5. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação

● O Desafio do serviço frente a conscientização dos atendidos sobre a pandemia de COVID 19 e ao uso
correto das matérias essenciais para prevenção do vírus.

A equipe procurou superar tais desafios, intensificando o diálogo com cada um deles e realizando as entregas
de máscaras diariamente e disponibilizando álcool em gel no equipamento, além das refeições já previstas
todos os dias.

6. Síntese estatística:
a. Número total de atendimentos: 5.745

b. Número de usuários pelo termo de fomento: 100

c. Número de desligamentos: 0

d. Número de pessoas na fila de espera:0

Por fim, a Alimentação Fraterna – Plano de Segurança Alimentar tem por finalidade assegurar o direito
humano à alimentação adequada ao público atendido, promovendo sua segurança alimentar e nutricional de
modo que tenham acesso regular a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente.
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PLANO DE TRABALHO: MÁSCARAS PELA VIDA

Data do início de funcionamento do Serviço: 20 de agosto de 2020.
Local de desenvolvimento das ações: Rua Renato Ometi, nº 65 – Cidade Jardim Cumbica, Guarulhos - SP
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Andressa Rodrigues Maciel
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Serviço Social
Fonte de Financiamento: FMAS. Recurso Federal - COVID
Período de Referência: 2º semestre – 2020.

Descrição da Atividade

O Núcleo Batuíra Serviço de Promoção da Família vem, por meio deste, informar a respeito do
programa “Máscaras pela Vida”, em vigência no dia 20 de agosto de 2020. O projeto objetiva-se no sentido da
geração de renda, que contemplou o total de 68 costureiras de baixa renda deste município por meio da
democratização do acesso a melhores e mais sustentáveis condições de trabalho, principalmente à parcela da
população mais vulnerável. Além disso, buscou fortalecer espaços comunitários para a comercialização de
produtos locais.

Assim, o projeto em seu primeiro momento confeccionou 250.000 (duzentas e cinquenta mil) máscaras,
que foram distribuídas aos munícipes de Guarulhos das regiões mais vulneráveis da cidade.

Houve um aditamento e conforme tal, confeccionamos mais 125.000 (cento e vinte e cinco mil)
máscaras.

Deste modo, o projeto em sua totalidade confeccionou o total de 375.000 (trezentos e setenta e cinco
mil) máscaras através do programa “Máscaras pela Vida”.

Sendo entregue todas as máscaras confeccionadas na SDAS – Secretaria de Desenvolvimento e
Assistência Social através de Ofícios para que assim, a logística fosse realizada por esta secretaria supracitada
para entrega das mesmas neste município.

Além do isolamento social, o projeto garante maior proteção aos munícipes que precisam, em algum
momento do dia, deixar suas casas para realizar atividades essenciais. Assim, sabemos que a melhor forma de
combater a proliferação do coronavírus é por meio do isolamento social. Ressaltando que o uso de máscaras
serve como uma proteção essencial para quem precisa sair e ter contato com outras pessoas.

Rua Renato Ometi nº 65 – Cumbica - Guarulhos 111



www.nucleobatuira.org.br

PLANO DE TRABALHO: PORTO SEGURO

Data do início de funcionamento do Serviço: 20 de julho de 2020.
Tipo de proteção/serviço: Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de Acolhimento
Institucional para pessoas adultas - abrigo masculino- operação inverno/covid-19)
Local de desenvolvimento das ações: Rua Francisco de Paula Santana, nº 44 – Vila das Palmeiras -
Guarulhos/SP.
Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Luciana Silva Cardoso Sereno
Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Cirurgiã Dentista
Fonte de Financiamento: FMAS. Recurso Federal - COVID
Período de Referência: 2º semestre – 2020.

2º sem. 2020 julho agosto setembro outubro novembro dezembro
Número de
atendidos

(programado)
09 09 03 02 04 03

Número de
atendidos

(executado)
00 09 03 02 04 03

1. Atividades Desenvolvidas

O projeto Porto Seguro é direcionado a todos os atendidos dos serviços de acolhimento masculino que
necessitem de cuidados específicos com a saúde em relação ao COVID 19. Neste caso monitoramos com
frequência seguindo horários através do cronograma geral verificamos e registramos os sinais vitais de todos os
conviventes, também realizamos curativos de baixa e alta complexidade sempre seguindo as orientações da
unidade de saúde na qual somos referenciados, administramos e assistimos o uso de medicamentos prescritos
além de seguir qualquer recomendação médica suplementar relacionada aos casos específicos, devido a atual
situação pandêmica também foi realizada parceria com a UBS Paraventi para controle e monitoramentos de casos
novos e novos testes quando necessário.

2. Objetivos

As metas estão baseadas em consistir no trabalho de promoção básica da saúde física e mental, devolver as
capacidades individuais, restaurar a autoestima e dar condição a cada indivíduo de projetar o próprio futuro.

3. Recursos Humanos disponíveis para a execução do plano de trabalho

Quantidade Função Escolaridade/Formação Tipo de Vínculo
1 Coordenador Ensino Superior 44 horas
1 Cuidador Ensino médio completo 12x36
1 Cuidador Auxiliar de enfermagem 12x36
2 Cuidadores Técnicos em enfermagem 12x36
1 Cuidador Ensino superior 12x36
1 Auxiliar Operacional Ensino médio completo 44 horas

4. Pontos Facilitadores

O projeto procura atender pessoas em situação de vulnerabilidade que necessitam de tratamentos voltados a
saúde após serem diagnosticados por covid -19, e por muitas vezes durante a permanência do atendido na
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unidade de isolamento identificamos junto ao atendimento técnico do equipamento e ao serviço de saúde de
referência outras patologias que podem causar um agravamento na condição de saúde do atendido como
diabetes, hipertensão entre outras doenças crônicas.

5. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação

Por si só as condições anteriores dessas pessoas referentes a vivência nas ruas as conduz naturalmente a
exposição a todos os tipos de riscos à saúde além da drogadição e elitismo entre outras também notamos
questões ligadas doenças de cunho mental nas quais consideramos ser a maior vulnerabilidade desse público o
que remete ainda maior demanda na conscientização de seus estados de saúde e aceitação aos tratamentos
adequados além de cumprir rigorosamente o isolamento social.

6. Síntese estatística:

● número total de atendidos: 21 atendidos
● número de usuários pelo termo de fomento: 20 vagas
● número de desligamentos: 01
● número de pessoas na fila de espera: Este serviço não possui espera.
● número de pessoas encaminhadas para outros (Programa/Projeto), quantificar e nomear recursos:

Rua Renato Ometi nº 65 – Cumbica - Guarulhos 113



www.nucleobatuira.org.br

PLANO DE TRABALHO: INVERNO QUENTE

Tipo de proteção/serviço: Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional

para Pessoas Adultas em Situação de Rua

Local de desenvolvimento das ações: Avenida Damião Lins de Vasconcelos, 1.251. Jardim Cumbica

Nome do responsável pelo Plano de Trabalho: Kleber Sobral de Souza

Formação do responsável pelo Plano de Trabalho: Serviço Social

Fonte de financiamento: FMAS. Recurso Federal - COVID

Período de Referência: Anual. 2020.

Relatório das atividades – de Julho a Dezembro/2020

O referido Serviço se deu através de Edital de Credenciamento nº 002/2019, através do Termo de Colaboração nº
1727/2020 entre a SDAS – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos e a OSC Núcleo
Batuíra Serviço de Promoção da Família com a finalidade de ofertar acolhimento (pernoite) no período do inverno,
tendo seu início em 01 de julho/2020.

O objetivo do serviço refere ao atendimento de pernoite para população masculina de 18 anos ou mais, em
situação de rua, desabrigo, por abandono, em trânsito, ausência de residência e sem condições de
autossustento.

O espaço possui capacidade de abrigar 40 pessoas durante o período da Operação Inverno, tendo seu
funcionamento das 21h00 às 9h00, sete dias da semana, ofertando vagas principalmente para indivíduos
encaminhados pelo SEPOP e SEAS. A condução dos indivíduos até o local ocorre após a oferta de alimentação e
atendimento técnico ofertados no espaço do SEPOP. A condução de outras pessoas para a unidade também
ocorre pela equipe da Abordagem Social (SEAS) durante a madrugada, sendo oferecido banho e alimentação.

O SAI - Cumbica serve-se deste para informar sobre o relatório circunstanciado sobre o serviço de Pernoite e a
Operação Inverno 2020. Pontuamos que o propósito da Operação Inverno Quente deu-se como inicial em
Julho/2020 com o propósito de combater as baixas temperaturas da estação, porém, após os três meses
determinados pela SDAS (Jul/ Ago/ Set .2020) foi identificado, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento
e Assistência Social que o uso do pernoite deveria ser estendido, sendo assim, estendendo-se para os meses
restantes de 2020.

Durante este período obtivemos os seguintes dados:

MÊS TOTAL DE PERNOITE TOTAL DE ATENDIMENTOS
TÉCNICOS

JULHO 599 56

AGOSTO 922 23

SETEMBRO 1.036 09

OUTUBRO 1.082 21

NOVEMBRO 1.097 25

DEZEMBRO 1.098 35

TOTAL 5.834 169
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Durante este período, realizamos 169 atendimentos técnicos, onde buscaram atendimento para solicitação de
vaga fixa e tivemos 174 pessoas reincidentes no uso do pernoite. Destaca-se que a motivação para busca por
atendimento técnico para a solicitação de vaga fixa, permeiam questões como busca de retorno e volta ao
mercado de trabalho; retomar vínculos afetivos; referenciamento e acompanhamento na área de saúde.

Também pontuamos que 1.097 pessoas não aderiram e/ou não solicitaram vaga nas unidades de acolhimento
24 horas, pois, manifestaram que não conseguem se adaptar, sendo mais vantajoso fazer uso apenas do
pernoite.

Abaixo, quadro quantitativo do Serviço:

MÊjS TOTAL DE
PERNOITES

ATENDIMENTOS
TÉCNICOS

ENCAMINHADO
S PARA VAGAS

FIXAS

NÃO
SOLICITARAM
VAGAS FIXAS

TOTAL DE
REINCIDENTES

JULHO 599 56 56 151 27

AGOSTO 922 23 23 174 25

SETEMBRO 1.036 09 09 200 30

OUTUBRO 1.082 21 21 203 31

NOVEMBRO 1.097 25 25 183 28

DEZEMBRO 1.098 35 35 186 33

TOTAL 5.834 169 169 1.097 174

Diante os fatos apresentados podemos pontuar que o Projeto Inverno Quente tem como foco e pontos
positivos a garantia de direitos destes que não desejam acolhimento 24hrs, tendo em vista, os
encaminhamentos, sensibilização e promoção à organização e independência financeira, onde entendemos
que o pernoite viabiliza os mínimos sociais do público atendido, ajudando a identificar demandas como, por
exemplo, as que são direcionadas a área de saúde e Assistência Social que não eram realizadas
anteriormente por falta de orientação, sensibilização e a dificuldade de chegar até este público citado.
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A Instituição

História

O Núcleo Batuíra Serviço de Promoção da Família é uma instituição sem fins

lucrativos criada em 1973 no bairro de Cumbica no Município de Guarulhos, certificada com

título de utilidade pública municipal e atestado de fins filantrópicos e tem como principal

finalidade estatutária a promoção de ações de caráter filantrópico, de assistência social e

educacionais.

Orientada desde sua criação para execução de ações que busquem a diminuição

dos impactos sociais decorrentes da recorrente escassez de serviços nas regiões

periféricas do Município, o Núcleo Batuíra têm como premissa ao longo de sua história o

atendimento daquela parcela da população que se encontra em um elevado grau de

vulnerabilidade ou iminente risco social. Tais ações em geral, são viabilizadas a partir de

diferentes parcerias público e privadas junto aos mais diferentes setores, sempre alinhadas

aos valores da Instituição tais parcerias possibilitam a oferta de diferentes atividades que

busquem superar o cenário de riscos impostos pelo caráter imperativo da pobreza em

nosso país. 

A recorrente busca por parcerias possibilitaram a solidificação das mais diferentes

ações que, traduzidas em projetos promovem espaços de proteção, defesa e garantia de

direitos às famílias atendidas. Uma visão institucional traduzida em projetos de inclusão

produtiva e formação para o mercado de trabalho, instituições de longa permanência para

idosos, unidades especializadas dedicadas ao acolhimento de crianças e adolescentes,

assim como locais para morada e acolhimento de homens e mulheres e espaços de

convivência e atendimento qualificado para pessoas idosas e em situação de rua. A missão

institucional do Núcleo Batuíra de proteção integral da família se faz completa na oferta de

vagas de creche e educação infantil.  

A manutenção desses espaços e ações tornam efetiva um dos pilares de fundação

da Instituição, de que só a melhoria consciente do homem garante uma melhora gradativa

do mundo.
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Finalidade Estatutária

Artigo 2º. O Núcleo Batuíra tem como finalidade principal ações de caráter

filantrópico, de assistência social e educacional, voltadas para o alcance dos seguintes

objetivos e fins: (I) Promoção da assistência social; (II) Promoção gratuita da educação; (III)

Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; (IV)

Promoção da segurança alimentar e nutricional; (V) Defesa, preservação e conservação do

meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; (VI) Promoção do

desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; (VII) Experimentação, não

lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção,

comércio. emprego e crédito; (VIII) Promoção de direitos estabelecidos, construção de

novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar através de

profissionais devidamente inscritos nos conselhos de classe de advogado; (IX) Promoção

da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores

universais; (X) Acolher, promover e reintegrar na sociedade, os dependentes químicos

(alcoolistas e toxicômanos) que desejam se recuperar, oferecendo-lhe tratamento

terapêutico individual e coletivo (terapia de grupo), sem distinção de raça, credo político ou

religioso; (XI) Promoção gratuita da saúde, através de profissionais devidamente inscritos

nos conselhos de classe na área da saúde; (XII) Estudos e pesquisas, desenvolvimento de

tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e

científicos que digam respeito às atividades mencionadas acima.
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Identificação

Nome: Núcleo Batuíra Serviço de Promoção da Família

Endereço: Rua Segundo Tenente Renato Ometi nº 65 - Cumbica | Guarulhos – São Paulo |

CEP: 07181-110

Site: www.nucleobatuira.org.br | E-mail: nucleobatuira2@gmail.com

Telefone: +55 (11) 2412-2186

Responsável Legal: Ana Lucia Silva

CPF: 095.197.338-09 | RG: 15.680.579

Contato: +55 (11) 2412-2186

Vigência da Diretoria Atual: de 15 de abril de 2021 a 14 de abril 2024

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica:
Nº: 43.844.273/0001-25 | Data da Abertura: 15/04/1973

Atividade Econômica Principal:
1. Serviços de Assistência Social sem alojamento;

Atividades Econômicas Secundárias:
2. Educação Infantil e creche;

3. Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

4. Instituição de Longa permanência para idosos;

5. Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares

não especificadas.

Identificação de Segmento: Atendimento

Certificações:
CEBAS: 71000.051851/2017-15

Registros:
CMAS Guarulhos: Livro III- folha 029

CMDCA Guarulhos: Nº 15E Município

Conselho do Idoso: Em andamento
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Planos de Trabalhos Executados
por meio de Editais Públicos
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Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1. Bavin

2. Salão Batuíra

3. Cuidando

4. Alimentação Fraterna
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1. Projeto BAVIN

Endereço do Projeto: Rua Segundo Tenente Aviador Valter Querino, nº 25 | Cumbica |

Guarulhos

Data de início das atividades: 02 de Janeiro de 2021

Nome do Responsável pela Execução: Amanda Renata Gaiotto Cruz Sinnhofer

Formação do Responsável pela Execução: Pedagoga

Tipo de serviço: Fortalecimento de Vínculos

Fonte de Financiamento: FUMCAD

Período de Referência: Anual - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado 116 116 116 116 116 116

Número Atendidos Executado 80 80 80 45 45 42

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 116 116 116 116 116 116

Número Atendidos Executado 26 46 46 45 46 46

1.1. Atividades Desenvolvidas

A execução do plano de trabalho BAVIN neste ano 2021 transcorreu de maneira

remota devido ao cenário de isolamento social imposto por conta da rápida disseminação

do vírus COVID-19 não apenas no Município de Guarulhos, mas em todo território nacional.

Tais fatores fizeram com que a equipe responsável pelo plano de trabalho reorganizasse o

planejamento a fim de atingir os objetivos propostos pelo plano de trabalho e pudesse ainda

amenizar os impactos do isolamento social prolongado em uma população já marcada por

inúmeros fatores de risco social.

A equipe buscou se adequar ao cenário posto e focada no cumprimento do plano de

proteção social básica proposto pelo Plano de Trabalho e redesenhou seu modelo de

atendimento junto aos usuários inscritos no Plano de Trabalho.

Guarulhos - 2022
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É importante destacar que este Plano de Trabalho busca se integrar às

necessidades locais, nivelado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais

(Capítulo 3 – Serviços de Proteção Social Básica), Estatuto da Criança e Adolescente (Lei

nº 8.069/90) com atenção especial aos artigos 3º, 15º, 17º, 53º, 58º, 68º e 71º, bem como a

CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA em particular ao artigo 203º itens I e II. Seu

objetivo central sempre esteve pautado na prevenção de ocorrências de situações de risco

social de crianças, fortalecimento da convivência familiar e comunitária, bem como

oportunizando o acesso às informações sobre direitos e participação cidadã ao estimular o

desenvolvimento do seu protagonismo, propiciado a partir de trocas de experiências e

vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.

De tal maneira, frente ao cenário imposto pela situação de pandemia é iminente

necessidade de afastamento social o corpo de colaboradores envolvidos no

desenvolvimento diário deste Plano de Trabalho buscou desempenhar um plano estratégico

que possibilitasse em diversas frentes reduzir os impactos da quarentena junto ao público

atendido.

A base metodológica da proposta de atendimento ao longo do período esteve

centrada na realidade concreta como ponto de partida para toda abordagem, em linhas

gerais podemos dizer que, sempre em acordo com as peculiaridades presentes em cada

faixa de atendimento, os temas geradores que norteiam os assuntos ou questões são

extraídas da realidade de cada usuário e a partir daí esmiuçando-os gradativamente a fim

de amenizar os já conhecidos efeitos do COVID-19 nesse público atendido.

O plano de atuação tem sua atuação dividida em três pontos de comunicação e

atendimento distintos e ao mesmo tempo complementares, sendo eles:

A. Formação de grupos de whatsApp com educadores, coordenação, técnicos, usuários
e responsáveis;

B. Formação de grupo aberto em rede social (Facebook);
C. Agendamento de atendimentos presenciais para retirada de cestas básicas, kit de

higiene e orientações no que tange ao atendimento psicossocial.

1.2. Mídias Sociais - Facebook e WhatsApp como ferramentas de

proteção básica.

A formação do grupo de WhatsApp pode ser compreendida como o primeiro passo

para o desenvolvimento de toda estratégia. Nesses grupos foram inseridos todos os
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usuários e colaboradores envolvidos, nesse caso como se trata de um plano voltado para

crianças foram inseridos os seus responsáveis. Logo nos primeiros dias ficou evidenciada

a necessidade de aproximação entre equipe e público alvo, o que facilitou a

implementação das ações orientadas a este eixo estratégico. São elas:

A. Estreitamento dos laços entre corpo de colaboradores e usuários durante o período

de isolamento social;

B. Atualização e suporte quanto à benefícios socioassistenciais disponíveis à

população de baixa renda;

C. Conscientização e orientações quanto aos cuidados necessários para prevenção do

COVID-19, bem como os principais sintomas e locais de atendimento; E. Oferta de

vídeos curtos de aulas e atividades passíveis de desenvolvimento em ambiente

doméstico para execução de usuários e responsáveis;

D. Agendamento de atendimento por videochamada, telefônico e/ou individual com o

corpo técnico, quando necessário;

No que diz respeito ao agendamento de atendimentos individuais, às orientações

frente ao acesso aos diferentes benefícios socioassistenciais, foram realizadas

continuamente orientações referentes ao acesso, bem como monitoramento da situação

de cada caso, dada principalmente as dificuldades apresentadas por cada usuário no que

diz respeito ao acesso e liberação do benefício.

Relação de vídeos utilizados como base para atividades socioeducativas no Plano

de Trabalho podemos citar:

● Janeiro Branco - Saúde Mental;

● Fevereiro Roxo - Conscientização e Prevenção Lúpus, Fibromialgia e Mal de

Alzheimer;

● Março - Comemoração ao Dia Internacional da Mulher;

● Abril - Comemoração ao mês de Autismo;

● Maio Laranja - mês de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças;

● Junho - Comemoração ao dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil;

● Julho - Vídeos temáticos para reflexão sobre:autossabotagem, ansiedade infantil e

insônia;

● Setembro - Conscientização sobre a prevenção ao Suicídio;

● Outubro - Conscientização sobre o tema: Autoestima e Prevenção contra o Câncer

de Mama;
Guarulhos - 2022
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● Novembro - Reflexão sobre o dia Nacional da Consciência Negra;

● Dezembro - “Direitos Humanos na Cidade e na Prática: A igualdade de Direitos

Humanos vem pelo respeito às diferenças.” Também foi trabalhado neste mês sobre

a prevenção ao HIV/AIDS com informações e reflexão nos grupos.

Em tempo, cabe ressaltar que, os impactos psicológicos na saúde mental são

esperados diante do evento. Contudo, o atendimento online se fez necessário, tendo como

objetivo oferecer um espaço coletivo de comunicação, construção de proximidade, cuidado

e afeto, possibilitando a promoção do bem estar psicossocial, redução do estresse agudo,

oferecer primeiros cuidados psicológicos, evitando danos adicionais, avaliar as

necessidades e preocupações, propor orientações para o manejo do estresse, ansiedade e

auto cuidado, assim como realizar encaminhamento para rede psicossocial, em caso de

maior necessidade.

A utilização da mídia social (Facebook) para compartilhamento e difusão de

experiências pedagógicas, foram bem aceitos pela comunidade atendida. A utilização do

Facebook possibilitou vantagens que se desenharam duradouras como a divulgação de

atividades rotineiras no plano de trabalho e passíveis de aplicação em ambiente doméstico.

Além disso, por meio da mídia social, foi possível estabelecer a criação de acervo de

atividades, possibilitando a fácil utilização e disponibilidade de acesso ao material sempre

que necessário. A implementação desta etapa do planejamento baseia-se no fato de que

as relações sociais possibilitam o compartilhamento contínuo de informação e através do

uso dessa informação, o conhecimento possa ser modificado, expandido, fortalecido, por

meio da cooperação de todos os integrantes do grupo, o que tem proporcionado a

horizontalização do aprendizado.

Deste modo o processo de ensino-aprendizagem proposto pode ser constantemente

aprimorado, o que contribui para os avanços na consolidação das ferramentas tecnológicas

como instrumento de aprendizagem na comunidade atendida bem como, colaborar no

combate de fatores que influenciam o impacto psicossocial diretamente relacionados a

magnitude da epidemia e o grau de vulnerabilidade em que a pessoa se encontra no

momento.

Guarulhos - 2022
14



nucleobatuira.org.br

1.3. Atendimento presencial e entrega de insumos de primeira ordem.

Para compreensão e implementação dessa etapa do plano estratégico desenhado

para execução enquanto da duração do período de afastamento social é preciso mensurar o

impacto de medidas de afastamento social em regiões periféricas, em especial com

indivíduos e famílias com altos índices de vulnerabilidade socioeconômica.

No cenário que se apresentou foi comum que houvesse dificuldades de

compreensão em relação às respostas dadas para minimizar suas consequências. Assim,

a Instituição direcionou suas ações junto aos programas de Proteção Social Básica de

acordo com a classificação da intensidade da situação, disposto na Instrução Normativa nº

2, de 20 de dezembro de 2016 para situações de Emergência e Calamidade. Vale ressaltar

que tal medida foi adotada dada a excepcionalidade da situação e ausência de documentos

para o enfrentamento de cenários pandêmicos.

Cientes do papel executado junto ao poder público municipal na defesa e garantia

dos direitos, a fim de assegurar a proteção das pessoas e famílias atendidas a Instituição

reorganizou seus recursos financeiros destinados para o desenvolvimento desse Plano de

Trabalho para entrega de cestas básicas e kits de higiene ao longo de todo período de

duração da situação pandêmica, sempre alternado aos itens de alimentação e higiene

entregues pelo poder público em um método não excludente e sim complementar. Ou seja,

o recebimento de um kit ou cesta básica não exclui o outro mas sim o complementa.

1.4. Objetivos

Tendo como base os Temas Geradores como forma de tomar da realidade concreta

o ponto de partida do plano de abordagem, com vista a superação de práticas estanques e

desatualizadas contemplando as reais questões trazidas pelos usuários, sendo assim, esse

método tornou o processo ensino - aprendizagem voltada às necessidades e aos interesses

populares.

Em linhas gerais pode-se dizer que, sempre em acordo com as peculiaridades

presentes em cada faixa de atendimento do plano, os temas geradores nortearam assuntos

ou questões extraídas da realidade de cada usuário, para que em torno de tais questões

fossem desenvolvidos os conteúdos e práticas necessárias à intervenção concreta na

realidade. Por meio da relação entre prática-teoria-prática, o plano de trabalho buscou que

os usuários fossem estimulados a perceber como utilizavam na prática social os

conhecimentos produzidos ao longo de sua participação, por meio do estímulo à suas

habilidades, conhecimentos práticos, que somente ações concretas poderiam proporcionar.
Guarulhos - 2022
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1.5. Quadro de Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 coordenador Superior Completo CLT

01 psicóloga Superior Completo CLT

01 oficineiro Ensino Médio Completo CLT

01 auxiliar operacional Ensino Médio Completo CLT

01 educador social Ensino Médio Completo CLT

1.6. Pontos Facilitadores

A manutenção do leque de ações aliados a estas novas atividades iniciadas neste

ano, corroboraram não apenas no enfrentamento de possíveis situações de violência junto

ao público atendido, situações estas muitas vezes atenuadas pelo necessário

prolongamento do estado de afastamento social. A partir de ações conjuntas (SDAS e

parceiros privados) e a oferta contínua de atendimentos individuais ou grupais pela equipe a

fim de permitir aproximação e uma sensação de pertencimento e bem estar, sendo este um

espaço coletivo com oferta de cuidados à distância.

1.7. Pontos de Estrangulamento e Formas de Superação

● Mudança de endereço dos usuários sem a atualização com a equipe do Plano de

Trabalho;

● Mudança de telefones e/ou números inexistentes devido a falta de recarga;

1.8. Síntese Estatística:

1.8.1. Número de Atendidos: 46

1.8.2. Número de Desligamentos: 39

1.8.2.1. Motivo do desligamento: mudança de endereço, por

motivos de saúde e questões ligadas à pandemia.
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1.8.3. Número de Encaminhamentos:

CRAS 5

ABRINQ - Atendimento Psicológico 4

CAPS AD 1

ABRINQ - Atendimento Odontológico 2

Bolsa Família 2

CIET 3

CÉU 1

Conselho Tutelar 2

Defensoria Pública 2

Poupatempo 3

UBS 7

Doação de cesta Básica e Fraldas 8

Secretaria de Relações do Trabalho 1

Secretaria de Habitação 1

Projeto Cuidando 1

1.8.4. Resultados Quantitativos
1.8.4.1. Número de participantes por sexo e idade (06 a 15 anos)

Idade Feminino Masculino
06 anos 0 0

07 anos 5 2

08 anos 7 5

09 anos 0 10

10 anos 3 9

11 anos 15 8

12 anos 13 8

1.8.4.2. Número de usuários do público prioritário de crianças e
adolescentes (informar n° e tipo de prioridade):

05 atendidos do SAICA.
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1.8.4.3. Número de famílias atendidas:

46 famílias.

1.8.4.4. Percentual de pais e/ou familiares frequentes nas
reuniões:

Devido o contexto de pandemia não houveram encontros
socioeducativos ao longo do ano. Somente vídeos online.

1.8.4.5. Renda média per capita das famílias atendidas:

Média de R $198,70 reais.

1.8.4.6. Número de adolescentes envolvidos com ato infracional
entre as famílias atendidas:

Não tivemos adolescentes envolvidos com ato infracional.

1.8.4.7. Número de pessoas atendidas com deficiência, Informar
nº e tipo de deficiência:

01 usuário  (Menino com Paralisia Cerebral Infantil CID G80).

1.8.4.8. Número de usuários que voltaram para a escola ou
outro curso:

Todos os usuários estavam  matriculados na escola.

1.8.4.9. Percentual de Crianças, Adolescentes e Jovens que
cumpriram a frequência nas atividades, de acordo com
os planos:

Meta satisfatória esperada: superior a 70% - 80% (este índice
corresponde às atividades remotas);

1.8.4.10. Percentual de Crianças, Adolescentes e Jovens
inseridos no ensino formal:
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Meta satisfatória esperada: superior a 70% - 100%;

1.8.4.11. Número de atividades externas de natureza
socioeducativas realizadas no exercício para crianças,
Adolescentes e Jovens:

Não foi possível desempenhar esta meta devido ao período do
COVID-19;

1.8.4.12. Percentual médio de famílias e beneficiários que
receberam visitas durante o exercício:

Meta insatisfatória inferior a 50% (11 visitas prioritárias) devido ao
cenário de afastamento social.

1.9. Impacto Esperado de Acordo com a Tipificação:

Foi efetivo ao longo do período de execução do plano de trabalho, o aumento do

número de crianças e seus respectivos responsáveis cientes quanto a instâncias de

denúncia em casos de violação de direitos, bem como a melhoria na vida familiar e

comunitária com base nas orientações por parte da equipe técnica, encaminhamentos com

o intuito de garantia de direitos e participação ativa no meio em que vivem.
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2. Projeto Salão Batuíra

Endereço do Projeto: Rua Segundo Tenente Aviador Valter Querino, nº 25 | Cumbica |

Guarulhos

Data de início das atividades: 02 de Janeiro de 2021

Nome do Responsável pela Execução: Amanda Renata Gaiotto Cruz Sinnhofer

Formação do Responsável pela Execução: Pedagoga

Tipo de serviço: Fortalecimento de Vínculos

Fonte de Financiamento: FUMCAD

Período de Referência: Anual - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado 45 45 45 45 45 45

Número Atendidos Executado 45 45 45 28 28 26

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 45 45 45 45 45 45

Número Atendidos Executado 26 45 45 45 45 45

2.1. Atividades Desenvolvidas

A execução do plano de trabalho Salão Batuíra no primeiro semestre de 2021

transcorreu de maneira remota, devido ao cenário de isolamento social imposto por conta

da rápida disseminação do vírus COVID-19 não apenas no Município de Guarulhos, mas

em todo território nacional. Tais fatores fizeram com que a equipe responsável pelo plano de

trabalho reorganizar o planejamento a fim de atingir os objetivos propostos pelo plano de

trabalho e pudesse ainda amenizar os impactos do isolamento social prolongado em uma

população já marcada por inúmeros fatores de risco social.O planejamento realizado se

propôs a inserção de novos olhares e novas atividades dentro do contexto e do objetivo do

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

No período de janeiro a junho a manutenção das estratégias estabelecidas ainda no

ano de 2020 de ações virtuais e comunicação direta com os usuários, a partir de grupo de
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WhatsApp, atendimentos de demandas psicossociais por videochamadas, bem como ações

pontuais junto à parceiros privados e Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

na distribuição de insumos de primeira necessidade para o público atendido continuaram a

ser o mote central do Plano de Trabalho neste período. No tocante aos destaques,

chamamos a atenção para o início de um programa de atividades executadas diretamente

nas Unidades de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes mantidas pela

Instituição (Projeto Oásis), agora estendido a todas as demais unidades de acolhimento

institucional mantidas pela Instituição.

A partir do mês de agosto deste mesmo ano, tivemos com a autorização da SDAS

retomada presencial cuja implementação deu-se através do protocolo de retomada

presencial encaminhado para SDAS com todos os itens e adequações necessárias para o

atendimento com segurança seguindo as normas de higiene exigidas.

Os usuários tiveram contato com as estruturas de sala de aula, que funcionam

reproduzindo o ambiente de um salão de beleza contando com materiais de uso contínuo e

permanentes que fazem parte do processo estratégico para complementação do serviço,

estimulando a prática e a teoria por meio das oficinas de cabeleireiro e manicure,

contribuindo no processo de autonomia, autoestima e geração de renda para o atendido

matriculado no programa. Fomentando dessa maneira práticas que serão levadas às

famílias e colaborando na sua restruturação. Cabe ressaltar que todos os equipamentos

foram higienizados conforme citado no protocolo.

Por outro viés, o projeto- Salão Batuíra tem em seu cunho a complementação do

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos estimular a parte das relações

interpessoais, fortalecer as famílias e os atendidos com base na escuta, no processo de

acolhimento e encaminhamentos assim como com os encontros socioeducativos, tenho em

seu foco principal a não ruptura dos vínculos e assim restabelecer as relações fragilizadas

dentro de cada perfil de atendimento.

De tal maneira tendo em vista o período de pandemia, a equipe buscou se adequar

ao cenário posto e focada no cumprimento do plano de proteção social básica proposto pelo

Plano de Trabalho e redesenhou seu modelo de atendimento junto aos usuários inscritos.

É importante destacar que o Plano de Trabalho se trata de um conjunto de ações

orientadas a jovens e adultos de 18 anos a 59 anos, um serviço da Proteção Social Básica

do SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais

(Resolução CNAS nº 109/2009). Foi reordenado em 2013 por meio da Resolução CNAS nº

01/2013. O serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias

realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e
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Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). Seu

objetivo central gira em torno da criação de espaços de referência para o convívio grupal,

comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e

respeito mútuo, bem como vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social.

Os temas abordados conforme o plano de trabalho Salão Batuíra no ano de 2021 na

retomada presencial, destacam-se nas oficinas de cabeleireiro:

● Agosto e Setembro (Módulo I): Fornecer condições, para que o usuário tome

consciência da importância das relações humanas, bem como e quando ocorrem, Noções

de higiene, Esterilização de material, Ética e Postura Profissional, Anatomia do Cabelo,

doenças do couro cabeludo e formas de tratamento;

● Setembro e Outubro (Módulo II): Proporcionar ao usuário a condição de

perceber a importância da comunicação nas diversas situações da vida; desenvolvimento

das habilidades como, lavagem, cortes de cabelos masc. e fem. Escovas, hidratação dos

fios;

● Novembro e Dezembro (Módulo III): Química em geral (tintura, descoloração,

luzes, mechas californianas, botox e alisamento), cortes de cabelo masc. e fem.,

aperfeiçoamento das técnicas.

Já nas oficinas de manicure destacam-se as seguintes atividades:

● Agosto e Setembro (Módulo I): Fornecer condições, para que o usuário tome

consciência da importância das relações humanas, bem como e quando ocorrem, Noções

de higiene, Esterilização de material, Ética e Postura Profissional doenças da unha e formas

de tratamento;

● Setembro e Outubro (Módulo II): Proporcionar ao usuário condição de perceber

a importância da comunicação nas diversas situações da vida; desenvolvimento das

habilidades como, técnicas de lixar, tirar cutículas, desencravamento de unhas, esmaltação;

● Novembro e Dezembro (Módulo III): Aplicação de películas, aperfeiçoamento das

técnicas, colagem e manutenção de unhas postiças;

Devido a situação da Pandemia no ano de 2021 os atendimentos realizados à

comunidade foram suspensos. Sendo assim a frequência nas oficinas foi exclusiva aos

atendidos matriculados no programa.
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Finalizamos o ano de 2021 junto com as atividades presenciais as seguintes

estratégias de atuação dividido em três pontos de comunicação e atendimento distintos e ao

mesmo tempo complementares, sendo eles:

A. Formação de grupos de WhatsApp com educadores, coordenação, técnicos,

usuários e responsáveis;

B. Formação de grupo aberto em rede social (Facebook);

C. Agendamento de atendimentos presenciais para retirada de cestas básicas e

outros insumos;

Quanto às orientações frente ao acesso aos diferentes benefícios socioassistenciais,

foram realizadas continuamente orientações referentes ao acesso, bem como

monitoramento da situação de cada caso, dada principalmente as dificuldades

apresentadas por cada usuário no que diz respeito ao acesso e liberação do benefício.

Relação de temas utilizados como base para atividades socioeducativas no Plano de

Trabalho, durante o ano de 2021:

● Janeiro Branco - Saúde Mental;

● Fevereiro Roxo - Conscientização e Prevenção Lúpus, Fibromialgia e Mal de

Alzheimer;

● Março - Comemoração ao Dia Internacional da Mulher;

● Abril - Comemoração ao mês de Autismo;

● Junho - Comemoração ao dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil;

● Julho - Vídeos temáticos para reflexão sobre:autossabotagem, ansiedade infantil e

insônia;

● Agosto - Retomada dos atendimentos presenciais com reunião de Acolhida e

explanação acerca dos protocolos de Segurança contra a COVID-19;

● Setembro - Conscientização sobre a prevenção ao Suicídio;

● Outubro - Conscientização sobre o tema: Autoestima e Prevenção contra o Câncer

de Mama;

● Novembro - Reflexão sobre o Dia Nacional da Consciência Negra;

● Dezembro - “Direitos Humanos na Cidade e na Prática: A igualdade de Direitos

Humanos vem pelo respeito às diferenças.” Também foi trabalhado neste mês sobre

a prevenção ao HIV/AIDS com informações e reflexão nos grupos.
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Podemos citar ainda as articulações com os Serviços da Rede Socioassistencial do

Município para acompanhamentos de casos:

● UBS;

● CONSELHO TUTELAR;

● CRAS (Cumbica, Ponte Alta, São João, Presidente Dutra, Nova Cidade e

Centenário);

● ONCOLAR;

● CIAAG;

● CEMEG.

Tivemos também a visita da Vigilância Sanitária, onde foi apresentada a relação de

cópias de carteiras de vacinação referente à COVID e Hepatite, bem como os protocolos de

segurança contra a COVID-19 tendo como resultado satisfatório a visita.

2.2. Objetivos

Através de atividades que estimulam a prática e a teoria (oficinas de cabeleireiro e

manicure) pudemos observar o aproveitamento do usuário de maneira contínua e global,

mediante verificação de competência, habilidade e de aprendizagem de conhecimentos, nas

atividades ofertadas. O sistema de avaliação do usuário ocorre mensalmente, orientada

pelo educador social e oficineiros. Já o psicólogo a partir de encontros socioeducativos

baliza as competências no que tange ao campo das relações interpessoais e nas

orientações que colaboram no processo de construção de cidadão ativo no meio em que

vive. Somando as práticas desenvolvidas nas oficinas com o as orientações de cunho

social, temos o estímulo da autoestima, geração de renda para a família que está sendo

atendida, além do empoderamento destes atendidos participando ativamente do meio em

que vive, retomando ao seu papel ativo na sociedade, uma vez que a maioria sente-se

excluído por algum motivo seja do âmbito familiar ou até mesmo social (trabalho e grupos

de convívio).
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2.3. Quadro de Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Coordenador Superior Completo CLT

01 Assistente Social Superior Completo CLT

01 Psicólogo Superior Completo CLT

01 Instrutor de
Manicure

Ensino Médio Completo CLT

01 Instrutor de
Cabeleireiro

Ensino Médio Completo CLT

01 Auxiliar
Administrativo

Ensino Médio Completo CLT

2.4. Pontos Facilitadores

A manutenção do leque de ações aliados a estas novas atividades iniciadas neste

ano, corroboraram não apenas no enfrentamento de possíveis situações de violência junto

ao público atendido, situações estas muitas vezes atenuadas pelo necessário

prolongamento do estado de afastamento social. A partir de ações conjuntas (SDAS e

parceiros privados) e a oferta contínua de atendimentos individuais ou grupais pela equipe a

fim de permitir aproximação e uma sensação de pertencimento e bem estar, sendo este um

espaço coletivo com oferta de cuidados à distância.

2.5. Pontos de Estrangulamento

A manutenção das ações idealizadas no início do processo de afastamento social

continua a corroborar para o enfrentamento do cenário de desemprego estrutural que se

solidifica. Mesmo que a princípio, nos víamos diante de um cenário de desemprego

conjuntural, uma vez que as demissões ocorrerem somente dentro do período de duração

da pandemia, as dificuldades de recuperação econômica como um dos reflexos do

prolongado período de afastamento social tem aprofundado a dificuldade em se manter e

gerar novos empregos. De tal forma as ações executadas em conjunto ao poder público e
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parceiros da iniciativa privada têm conseguido amenizar os efeitos desse cenário que,

mesmo que atípico, se mostra devastador.

Um dos vínculos mais afetados com a ocorrência da situação de prolongado

isolamento social em que nos encontramos, refere-se ao vínculo das famílias com a

comunidade. Em situações como esta, o indivíduo tende a perder suas referências

comunitárias, seus laços de amizade e cooperação e pode se sentir muitas vezes

abandonado e isolado. Em momentos como este, o Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é essencial para amenizar esta situação. Desta

maneira, a partir da adoção de diferentes tecnologias na execução dos programas de

proteção básica, a Instituição pode garantir a continuidade do atendimento às pessoas e

famílias que já vinham sendo acompanhadas pelos Planos de Trabalho. Cientes que a partir

dessas estratégias de monitoramento e atendimento, se dentre as pessoas e famílias já

acompanhadas houverem confirmação de casos, será possível um acionamento mais

rápido de serviços para o acompanhamento especializado, o que diante do agravamento do

cenário pandêmico pode se tornar mais complexo diante da vulnerabilidade e do risco social

a qual a população atendida se encontra. Outro ponto afetado foi o desemprego durante

esta pandemia, que por meio da entrega de alimentos e pertences de higiene os atendidos

tiveram o suporte da Instituição. Mudanças de endereço, telefones sem recarga e

mudanças nos números de telefonia sem a atualização junto à equipe do Plano de Trabalho

também foram pontos críticos para a efetividade do programa.

2.6. Síntese Estatística

2.6.1. Número de Atendidos: 75

2.6.2. Número de Usuários pelo Termo de Fomento: 45

2.6.3. Número de Desligamentos: 30

2.6.3.1. Motivo do desligamento: Mudança de endereço, por

motivos de saúde e questões ligadas à pandemia.

Guarulhos - 2022
26



nucleobatuira.org.br

2.6.4. Encaminhamentos Realizados:

Abordagem Social 5

Atendimento Odontológico (Própria Instituição) 2

Bolsa Família 4

CAPS AD 11

CÉU 1

CIAAG 1

CIET 1

Conselho Tutelar 1

CRAS 11

Defensoria Pública 7

Doação de cesta Básica e Fraldas 1

Escola Estadual 1

Inverno Quente 1

NAV 1

ONCOLAR 1

Poupatempo 3

Projeto Cuidando 1

Secretaria de Cultura (Agentes de Leitura) 1

Secretaria de Habitação 4

UBS 2

Viva Leite 1

2.6.5. Resultados Quantitativos
2.6.5.1. Número de participantes por sexo e idade ( 18 a 29 / 30 a

59 anos)

Idade Feminino Masculino
18 a 29 anos 22 8
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30 a 59 anos 44 1

2.6.5.2. Número de participantes do público prioritário de Jovens
e adultos; informar n° e tipo de prioridade:

Não houve atendimento.

2.6.5.3. Número de famílias atendidas:

45 famílias.

2.6.5.4. Percentual de pais e/ou familiares frequentes nas
reuniões:

Meta Satisfatória: superior a 70%.

2.6.5.5. Renda média per capita das famílias atendidas:

Média de R$435,25 reais.

2.6.5.6. Percentual de adultos com vínculo empregatício entre os
componentes das famílias atendidas:

14 pessoas na média anual - 2%.

2.6.5.7. Número de desempregados ou subempregados, entre
os componentes das famílias atendidas, encaminhados
a cursos de qualificação e requalificação profissional:

76 pessoas na média anual.

2.6.5.8. Número de pessoas atendidas com deficiência, Informar
nº e tipo de deficiência:

01 usuária  com deficiência (HIDROCEFALIA).

2.6.5.9. Número de pessoas que foram inseridas no mercado de
trabalho formal e/ou informal ou que geraram alguma
renda:
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19 pessoas na média anual.

2.6.5.10. Número de pessoas que voltaram para a escola ou outro
curso:

02 atendidos pelo EJA.

2.6.5.11. Percentual de jovens e adultos que cumpriram a
frequência nas atividades, de acordo com os planos:

Meta Satisfatória: superior a 70%.

2.6.5.12. Percentual de beneficiários que foram efetivados no
emprego no exercício:

Não foi possível mensurar este dado, haja vista a situação de
pandemia.

2.6.5.13. Percentual de adultos e ou famílias que foram
encaminhados para o emprego formal e ou informal:

Não foi possível mensurar este dado, haja vista a situação de
pandemia.

2.6.5.14. Percentual de adultos e ou famílias que foram inseridos
no emprego formal e ou informal:

19 usuários .

2.6.5.15. Percentual médio de famílias e beneficiários que
receberam visitas durante o exercício:

Meta parcialmente satisfatória: 60 a 70% (18 visitas prioritárias).
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2.7. Impacto Esperado de Acordo com a Tipificação:

Foi efetivo ao longo do período de atendimento do plano de trabalho, o aumento do

número de adultos cientes de questões relacionadas à violação de direitos bem como a

efetivação de adultos autônomos colaborando também na disseminação de informações a

fim de reduzir índices de violência, abuso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis e

gravidez precoce.
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3. Projeto Cuidando

Endereço do Projeto: Rua Segundo Tenente Renato Ometi nº 65 | Bairro: Cumbica | CEP:

07181-030

Data de início das atividades: 02 de Agosto de 2021

Nome do Responsável pela Execução: Mariana da Silva Maranhão Pureza

Formação do Responsável pela Execução: Administradora de Empresas

Tipo de serviço: Socioassistencial de ocupação, qualificação e renda para população em

situação de desemprego e vulnerabilidade socioeconômica.

Período de Referência: Segundo Semestre - 2021

2º Semestre 2021 Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 100 100 100 100 100

Número Atendidos Executado 94 95 93 117 123

3.1. Atividades Desenvolvidas

A execução do plano de trabalho do PROGRAMA CUIDANDO seguiu o segundo

semestre do ano de 2021 integrado o Sistema Único da Assistência Social do Município no

serviço Socioassistencial de ocupação, qualificação e renda para população em situação de

desemprego e vulnerabilidade socioeconômica.

O PROGRAMA CUIDANDO promoveu melhorias nas condições de vida dos

usuários , incluindo-os no mercado de trabalho, resgatando a cidadania e o empoderamento

social. Mantemos o número de usuários propostos, a partir do encaminhamento dos

candidatos pré selecionados pelo CRAS, aqui continuamos o processo seletivo realizando

entrevistas, orientando sobre a documentação necessária para o registro em CTPS,

encaminhamos para realização do exame Admissional e finalizamos o processo com a

assinatura do contrato e devolução da CTPS devidamente registrada e posteriormente início

das atividades de zeladoria municipal na regional mais próxima da sua residência.

Na instituição ocorre a criação e arquivamento de prontuários, lançamento em

sistema, envio e controle das folhas de frequência, execução e conferência da folha de

pagamento e por fim os pagamentos via transferência bancária. Realizamos também
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entrega de cestas básicas. E nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS é

realizado um acolhimento e distribuição das regionais para o exercício das atividades.

É importante destacar que o objetivo do Plano é o de mudar a realidade de

pessoas em situação de vulnerabilidade social e desemprego, de forma a promover

melhorias das condições de vida por meio de ações articuladas entre poder público e a

instituição. Bem como oportunizando o acesso às informações sobre direitos e participação

cidadã ao estimular o desenvolvimento do seu protagonismo, propiciado a partir de trocas

de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos

comunitários, a partir do trabalho.

Os Resultados desse semestre podem ser vistos com a prorrogação do programa, o

período do contrato de trabalho, que é de 6 meses sendo renovado por mais 6 meses, em

uma ação conjunta com os responsáveis pelas regionais e CRAS. Vale ressaltar que nossa

taxa de demissão gira em torno de 3% ao mês, o que demonstra o sucesso do programa.

3.2. Atendimentos individuais e visita as Regionais

No que diz respeito aos atendimentos individuais, são realizados uma média de 20

atendimentos diários via telefone, WhatsApp e sendo alguns mais específicos in loco.

Ressaltamos que os atendimentos visam promover ações individuais ou grupais, a fim de

permitir aproximação e uma sensação de pertencimento e bem estar junto aos usuários,

assim como um espaço coletivo com oferta de cuidados à distância. Orientações referente

aos contratos de trabalho, holerites, assinatura correta das folhas de ponto, entrega de

atestados.

Conforme a necessidade são feitos encaminhamentos para avaliação com a médica

do trabalho da instituição, sendo em média de 5(cinco) atendimentos avaliativos, dentre

esses alguns apresentam quadros com restrições de atividades, sendo orientados a

permanecer em atividades internas nas regionais baseado em relatório médico, e outros

casos providenciamos encaminhamento ao órgão responsável para afastamento do

trabalho, INSS.

Todo início de mês comparecemos nas regionais para distribuição e assinatura dos

holerites, as folhas de ponto são enviadas através do e -mail.
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3.3. Quadro de Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Coordenador Superior Completo CLT

01 Ass. Administrativo Superior Completo CLT

01 Aux. Administrativo Técnico em Segurança
do Trabalho

CLT

01 Aux. Administrativo Ensino Médio Completo CLT

3.4. Pontos Facilitadores

A parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) e o

departamento de distribuição de renda através do levantamento de dados encaminhados

para a instituição que mantém os usuários do programa, em acordo com os requisitos/

critérios do Edital de credenciamento 02/2020.

3.5. Pontos de Estrangulamentos

A distância entre as regionais e a residência de alguns usuários tem sido nossa

maior dificuldade, em alguns casos, a quantidade de faltas frequentes sem justificativa,

onde os usuários do programa acabam não executando suas atribuições e não

comparecendo ao trabalho, consequentemente causando a Demissão por Justa Causa.

Nesses casos , os usuários do programa que não atendem as expectativas e não cumprem

com o contrato, são comunicados, via telegrama, para comparecimento imediato, a fim de

evitar o desligamento . E a partir da adoção de diferentes tecnologias na execução do

projeto, a Instituição pode garantir a continuidade do atendimento aos usuários do

programa. A baixa produtividade vem apresentando um índice em crescimento e estamos

identificando os causadores dessa elevação para as providências cabíveis.
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3.6. Avaliação

O Programa cuidando, tem caráter socioassistencial, que permite que os usuários,

sintam-se beneficiados não só com o auxílio financeiro, mas com as experiências vividas

com as equipes de trabalho, em busca de auto estima, melhorias das condições de vida ,

ingresso no mercado de trabalho com a aquisição da condição de auto sustento e

autonomia.

Em linhas gerais pode-se dizer que, sempre em acordo com as peculiaridades

presentes em cada faixa de atendimento do Programa, o retorno que temos nos

atendimentos presenciais, transformou a realidade de muitas famílias, que na maioria dos

casos estavam sem nenhum recurso. Além de abrir portas para o mercado de trabalho

como já aconteceu com alguns participantes do programa que se desligaram para ocupar

outras vagas de emprego no mercado de trabalho.
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4. Projeto Alimentação Fraterna

Endereço do Projeto: Rua: Francisco de Paula Santana, 44 | Bairro: Vila das Palmeiras |

CEP: 07112-020

Data de início das atividades: 11 de Junho 2021

Nome do Responsável pela Execução: Ingrid Lucas de Carvalho

Formação do Responsável pela Execução: Assistente Social

Tipo de serviço: Serviço de Proteção em Situação de Calamidades

Fonte de Financiamento: Recurso Federal - Covid 19

Período de Referência: De Junho à Dezembro - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado - - - - - 2.389

Número Atendidos Executado - - - - - 932

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480

Número Atendidos Executado 2.301 2.491 2.922 2.159 1.905 1.840

4.1. Atividades Desenvolvidas

O projeto Alimentação Fraterna se trata de um plano de atendimento emergencial

complementar aos projetos já desenvolvidos pela Instituição junto à população de rua

durante a Operação Inverno, em virtude da alta demanda de atendimento o projeto foi

prorrogado até o mês de Dezembro de 2021.

O projeto Alimentação Fraterna foi implantado no dia 11/06/2021 com o propósito de

fornecer alimentação no período noturno tendo como público alvo, jovens, adultos, idosos e

famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência.Com jantar

servido das 19h00h às 21h00 para população de rua e aos usuários do plano de trabalho

Inverno Quente - Operação Inverno. A oferta do alimento fraterno considera, aspectos

higiênicos sanitários e nutricional, com cardápios diversificados quanto à gêneros

Guarulhos - 2022
35



nucleobatuira.org.br

alimentícios e sempre de acordo com as safras de produção, respeitando os hábitos

alimentares e aceitabilidade do público atendido.

4.2. Objetivos

Os objetivos que foram vinculados a execução do plano de trabalho que inicialmente

visavam garantir de segurança alimentar , com a oferta de alimentação adequada às

características e hábitos alimentares do público atendido , foram contemplados na medida

que a alimentação fraterna , promoveu o fortalecimento da cidadania por meio da oferta de

refeições em ambientes limpos, confortáveis e em conformidade com as orientações dos

órgãos de vigilância sanitária e estimulou a adoção de práticas e hábitos alimentares

saudáveis e o pratica diária do resgate a dignidade e respeito ao ser humano .

4.3. Quadro Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Cozinheiro Fundamental Completo CLT

01 Auxiliar de Cozinha Fundamental Completo CLT

4.4. Pontos Facilitadores

● Reuniões mensais e pontuais com os colaboradores;

● Reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e equipamentos da

rede socioassistenciais pertinentes à população em situação de rua;

● Suporte prestado pela direção da Instituição com propósito de suprir as necessidades do

serviço;

● Prestatividade da SDAS na resolução das demandas apresentadas;

4.5. Pontos de Estrangulamentos

Não houve identificação.
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4.6. Síntese Estatística

4.6.1. Número de Atendidos: 14.550

4.6.2. Resultados Quantitativos
4.6.2.1. Número de Atendidos por Sexo

Masculino Feminino

14.501 49
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Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE

5. Dialogando

6. Vagalume

7. Novo Rumo

8. Vida Plena
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5. Projeto Dialogando

Endereço do Projeto: Rua Segundo Tenente Renato Ometi nº 65 | Bairro: Cumbica | CEP:

07181-030

Data de início das atividades: 01 de Janeiro 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Viviane de Oliveira Lagoela Elias | Bruno

Sinnhofer

Formação do Responsável pela Execução: Assistente Social | Comunicólogo

Tipo de serviço: Serviço Especializado em Abordagem Social

Fonte de Financiamento: Federal | Estadual | Municipal

Período de Referência: Anual - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado - - - - - -

Número Atendidos Executado 119 121 195 172 167 164

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado - - - - - -

Número Atendidos Executado 148 122 140 101 109 130

5.1. Atividades Desenvolvidas

O SAES por ser um serviço de atuação continuada, realizou suas atividades desde o

dia primeiro de janeiro de 2021.

O SEAS realizou ação pontual com o CnaR em prol de idosos em situação de rua

para que fossem vacinados contra a COVID-19, além de atuar em outra ação específica

com o serviço de saúde em caso de uma mulher em situação de rua na região central.

Houve também já no segundo semestre uma reunião entre SDAS e Saúde em relação aos

atendimentos para população em situação de rua, que para o SEAS foi de extrema

importância para conhecimento das atribuições do CnaR e melhoria do fluxo de

atendimento em conjunto.
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Houve esse ano a busca em feiras livres com objetivo de identificar trabalho infantil,

crianças e adolescentes em situação de mendicância e pessoas em situação de rua. Foram

realizadas todas as feiras que constituem cento e onze (111), em um período de cinco (05)

meses durante os dias de terça a domingo nos períodos matutinos. Após término da ação

foi enviado relatório sobre as intervenções para a Divisão de Proteção Social Especial de

Média Complexidade.

Na última semana do mês de Maio o SEAS iniciou a Operação Inverno 2021

estendendo o plantão até as 00h e no mês de junho em conjunto com a equipe Vagalume,

que possui características e tipificado como o SEAS, que atua das 21h às 09h da manhã. A

Operação Inverno durou quatro (04) meses em conjunto com a Equipe Vagalume, além do

Acolhimento em modalidade de pernoite. Enquanto SEAS foi dado preferência em

realização de acionamentos feitos por munícipes, sendo realizado durante esse período

479 acionamentos somente em solicitações via base. Não houve óbito por decorrência de

hipotermia durante os dias mais frios do ano.

Em relação aos acionamentos, até o momento foram registrados 752 acionamentos

registrados na base, todos realizados e mapeados para continuidade durante buscas ativas

nas regiões programadas.

Durante o ano de 2021 o SEAS participou de reuniões com o Conselho Tutelar para

criação do fluxo de atendimento para crianças e adolescentes. Decorrentes a essas

reuniões, houve uma ação em conjunto no CT Pimentas, que o SEAS foi direcionado em

busca pela região de acordo com solicitações recebidas no órgão de locais com maior

incidência de crianças e adolescentes em situação de rua.

O SEAS participou de atividades como; SUAS sem Racismo, Grupo de Trabalho

Intersetorial para Implantação do Comitê Municipal de Políticas para Migrantes,

Capacitação relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA , iniciativa da

SDAS, e palestras com representantes da concessionária- ECOPistas, com

esclarecimentos das situações identificadas de população de rua e andarilhos nas rodovias

que cortam o município e procedimentos tomadas pela concessionária e da articulação

com o serviço.

5.2. Objetivos

Em relação aos objetivos alcançados no ano, o SEAS direcionou uma atenção maior

ao público que utiliza as ruas como forma de sobrevivência, que ainda possuem residência
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e que não chegaram ao ponto de morarem nas ruas. Com a crise econômica e o período

pandêmico, de modo que parte das pessoas passaram a estar em grau de vulnerabilidade,

o SEAS mapeou os pontos de maior concentração de famílias e/ou crianças realizando as

ruas como forma de sobrevivência, por consequência, foram enviados quatorze (14)

relatórios para os CREAS e Conselhos Tutelares do Município com informações que

continham endereço e dados para continuidade no acompanhamento dessas famílias pela

rede socioassistencial. Com três equipamentos destinados ao público em situação de rua

na região central, o SEAS focou maior detalhamento nas buscas em regiões apartadas do

centro, obtendo acesso a pessoas em situação de rua que não possuem condições de se

locomoverem até os equipamentos destinados ao público, ocorrendo uma grande

quantidade de pessoas desconhecidas ainda para o SEAS, ao todo foram quinhentas e

quatro (504) pessoas referenciadas no serviço e que parte dessas são atendidas

continuamente quando identificadas nos períodos de buscas nas regiões de permanência,

orientadas ou encaminhados relatórios para outros serviços socioassistenciais.

Outro ponto a ser considerado, foram as realizações de retornos familiares que até o

momento somam quinze (15) que o SEAS realizou com sucesso, casos de pessoas com

questões de saúde mental comprometida em grande maioria, que foram conduzidas ao

convívio familiar.

Em articulação com os outros serviços para população de rua, onde em 2020 havia

fatores que eram direcionados a condução de pessoas em situação de rua para os

acolhimentos no Município por meio de pouca continuidade em acompanhamentos pelos

equipamentos de Média Complexidade destinados ao público, decorria de muitos casos de

reincidentes novamentes nas ruas solicitando a condução por parte do SEAS. Após

refinamento do fluxo e a comunicação por parte da Divisão de Proteção Social Especial de

Média Complexidade, o SEAS realizou acolhimentos mais pontuais em casos emergenciais

que ocorrem possibilidades de risco iminente a pessoa, sendo até o momento direcionado

em um total de cento e noventa e sete (197) adultos e idosos, além de setenta e oito (78)

adultos para o projeto Inverno Quente. Em casos reincidentes, obtivemos por meio de

orientações, o acesso aos Centro Pop e SEPOP para continuidade de atendimento técnico

como forma de minimizar uma alta de reincidentes evadidos dos acolhimentos para as ruas

novamente. Sem infringir a garantia de direitos e melhorar as estratégias de saídas das ruas

de forma mais efetiva. Conforme Plano de Trabalho, o SEAS visa o acesso ao Recâmbio

por solicitação de outros serviços, no ano de 2021 foi realizado quarenta e duas (42)

solicitações, sendo efetivados vinte e seis (26), após articulações entre os serviços e

aquisição de passagens por meios de transporte terrestres e aéreos.
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5.3. Quadro Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

02 Coordenadores Superior Completo CLT

08 Agentes Sociais Ensino Médio Completo CLT

02 Aux. de
Serviços gerais

Ensino Fundamental
Completo

CLT

01 Auxiliar
Administrativo

Ensino Médio Completo CLT

01 Motorista Ensino Fundamental
Completo

CLT

5.4. Pontos Facilitadores

Reuniões mensais com os coordenadores dos projetos executados pela instituição

que tem como público alvo o mesmo que compõem as atribuições do SEAS. Suporte

prestado pela direção da Instituição com propósito de suprir necessidades tangíveis do

serviço com objetivo de melhorar as condições de atendimento. Reuniões rápidas com os

colaboradores antes do início dos plantões para orientação de atendimento continuado,

aumento de atenção em regiões de buscas específicas, tentativa de localização de pessoas

específicas, entre outras orientações pertinentes ao início do plantão.

Participação de eventos, conferências, palestras e reuniões que ocorreram durante o

semestre pertinentes ao público que compõem os atendimentos do SEAS.

Reuniões realizadas com o Conselho Tutelar a fim de construir o fluxo visando

melhoria nos atendimentos. Reunião realizada com a Radh (Rede de Atenção aos Direitos

Humanos) – CNAR (Consultório na Rua) com objetivo de melhorar os atendimentos e ações

conjuntas. Reuniões realizadas com a Divisão de Proteção Especial de Média

Complexidade para ajustes no fluxo de atendimento do SEAS junto a rede socioassistencial.

Comunicação efetiva junto à SDAS e outros projetos para continuidade de atendimento ou

suporte da equipe SEAS.
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Base em local independente dos demais serviços para população de rua. Suporte da

Equipe Vagalume durante Operação Inverno. Banco de dados digital e automação dos

resultados após coleta realizada durante as abordagens.Acolhimento em modelo de

Pernoite durante Operação Inverno e no segundo semestre.

5.5. Pontos de Estrangulamento

O pacto entre SDAS e Saúde em relação às pessoas em situação de rua que

acessam os serviços da saúde, no caso, os assistentes sociais que atuam nos

equipamentos da saúde sempre entram em contato com o SEAS solicitando apoio após as

18hs com intuito de encaminhar o atendido para acolhimento, tendo em vista o SEAS como

único serviço ligado a SDAS que atua depois das 18hs. O que o SEAS vem realizando é dar

mais atenção nos entornos nos serviços de atendimento da Saúde para tentativa de

localização de alguma pessoa em situação de rua durante as buscas nas regiões e

orientações sobre o fluxo estabelecido partindo da compreensão dos profissionais que

atuam nesses equipamentos;

O apoio do SAMU no fluxo de atendimentos, pois o SAMU orienta os munícipes a

realizarem contato com a equipe SEAS, sendo que foi identificada inicialmente uma questão

de saúde, e por se tratar de pessoa em situação de rua, repassa a demanda à equipe SEAS

que por diversas vezes chega ao local e é realizado acionamento do referido serviço. O

SEAS realiza a identificação e as possibilidades de atendimento à pessoa identificada e

verifica se é necessário acionar o serviço de emergência.

Relatórios de contrarreferência relacionados a atendimentos feitos e encaminhados

por parte da equipe SEAS como forma de conhecimento para reavaliação de estratégias e

continuidade em atendimento quando necessário. O SEAS vem articulando com a Divisão

responsável pelo serviço para possibilidade de aperfeiçoamento do fluxo para que seja de

forma eficiente a comunicação entre os serviços que atuam com a população de rua.

Atendimentos limitados realizados no horário da manhã pelos Centros de Referência

para População de Rua (SEPOP e Centro Pop), sendo indisponível a condução de casos

novos ou que demonstrem interesse em serem conduzidos para o espaço com a finalidade

de possuírem suporte específico ou encaminhamentos por parte da equipe técnica dos

serviços. O SEAS procura realizar atendimentos e buscas de casos que demandem o apoio

dos Centros de Referência no período da manhã para adequação de atendimento sem

prejudicar o funcionamento dos serviços e profissionais atuantes.
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5.6. Síntese Estatística

5.6.1. Número de Atendidos: 1.688 (Vale ressaltar que alguns atendidos são

acompanhados durante meses, dessa forma a quantidade média de

atendidos mensais é de 135 usuários)

5.6.2. Número de Usuários pelo Termo de Fomento: Não possui

5.6.3. Número de Atendimentos: 3.067

5.6.4. Medidas de Atendimentos Realizados

Acolhimento Masculino 159

Acolhimento Feminino 47

Condução Centro POP/SEPOP 20

Recambio 26

Retorno Familiar 15

Translado 20

Acionamento SAMU 12

Acompanhamento Hospitalar/CAPS 26

Acionamento Consultório na Rua 25

Acionamento Conselho Tutelar 14

Visita Domiciliar 6

Pernoite 82

5.6.5. Resultados Quantitativos

5.6.5.1. Idade média dos Atendidos
40 anos

5.6.5.2. Número de Atendindos por Sexo

Masculino Feminino

1.402 274
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5.6.5.3. Número de Atendidos por Cútis

Branco Preto Amarelo Indígena Não definido

742 918 12 5 11

5.6.5.4. Número de Atendidos por tempo em Situação de Rua

menos de 01 ano De 1 a 2 anos De 3 a 5 anos Mais de 5 anos Não está em situação de rua

594 285 262 360 184

5.6.5.5. Número de Atendidos por Dependência Química

Álcool 634

Cocaína 114

Crack 93

Maconha 28

Lança Perfume 2

Outras Substâncias 1

não faz uso 267

não identificado 150

Múltiplas 432

5.6.5.6. Número de Atendidos por Principal Forma de
Subsistência

Aposentadoria 24

Artista de Rua 4

Benefício Socioassistencial 196

Doações 546

Flanelinha 88

Limpeza 5

Venda em Semáforo 60

Mendicância 195

Construção Civil 22
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Projeto Cuidando 13

Reciclagem 221

Outros 72

Não informado 238
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6. Projeto Vagalume

Endereço do Projeto: Rua Kida, 136 | Bairro: Macedo | Cep: 07112-130

Data de início das atividades: 01 de Junho 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Elizandra Pereira | Maynara Camila de Lima

Nicolino

Formação do Responsável pela Execução: Assistente Social | Comunicóloga

Tipo de serviço: Serviço Especializado em Abordagem Social

Fonte de Financiamento: Recurso Federal - Covid 19

Período de Referência: Junho à Setembro - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado - - - - - -

Número Atendidos Executado - - - - - 269

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado - - - - - -

Número Atendidos Executado 200 179 240 - - -

6.1. Atividades Desenvolvidas

O Plano de trabalho do Serviço Especializado em Abordagem Social (Projeto

Vagalume), promoveu ações para identificar famílias e indivíduos em situação de risco

pessoal e social com direitos violados, buscando compreender a natureza das violações;

condições em que vivem; relações estabelecidas com os equipamentos socioassistenciais,

e a reinserção familiar e comunitária das pessoas em situação de rua. O Serviço foi

suplementar ao já existente SEAS – Projeto Dialogando e ofertado em caráter emergencial

,  programado para execução durante a duração da Operação Inverno.

As atividades tiveram início no segundo semestre de 2021 (01 de junho), conforme

calendário estabelecido no plano de trabalho, dando continuidade às intervenções

executadas pelo SEAS – Projeto Dialogando, sendo essas: organização dos prontuários;

elaboração da agenda do serviço considerando como prioritário os locais com maior número
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de concentração de pessoas em situação de rua, conforme mapeamento realizado;

execução dos acionamentos internos (via base), que foram incluídos na programação

conforme localidade e urgência da demanda. Para melhor contemplação do município, as

equipes foram divididas em duas e alocadas em bases distintas, sendo a base do SEPOP

na região do bairro Macedo e outra equipe na sede da instituição em Cumbica na base do

SEAS, , deste modo foi possível maior mobilidade e assertividade nas ações de busca ativa

e no atendimento aos acionamentos por telefone . No período foi constatado um aumento

nos números de usuários atendidos em pernoite conduzidos pela equipe Vagalume, porém

no decorrer do Projeto os usuários foram adquirindo autonomia para buscar

espontaneamente o acesso ao equipamento, o que justifica a diminuição gradativa das

condições oriundas da equipe Vagalume

No mês de junho foi totalizando trezentos e cinco abordagens (305) e duzentos e

sessenta e nove (269) conduções a pernoite – adulto masculino e feminino, além de

orientações com relação aos serviços oferecidos (emissão de segunda via de documentos,

atendimento técnico, solicitação de vagas, dentre outras).

Em julho totalizamos duzentos e trinta e seis abordagens (236), sendo duzentas

(200) encaminhadas à pernoite. Vale ressaltar que o equipamento tinha o funcionamento de

portas abertas e a equipe Vagalume orientava os cidadãos a buscar espontaneamente o

local visando dar prioridade aos acionamentos e a busca ativa em locais mais distantes da

região central.

Já em agosto tivemos o total de duzentos e vinte e três(223) abordagens que

resultaram em cento e setenta e nove (179) conduções a pernoite, além de

encaminhamentos / acompanhamento a UPAs, acionamento de SAMU e orientações com

relação a importância da vacina contra COVID, pois notamos que há ainda pessoas em

situação de rua resistentes a comparecer à UBS.

Em setembro encerramos a execução do Plano de trabalho, totalizando duzentos e

setenta (270) abordagens e cento e sessenta e três(163) conduções a pernoite, além de

realizarmos discussão de caso com a equipe do SEAS- Dialogando visando a continuidade

dos atendimentos nos casos considerados prioritários identificados pelo  Vagalume.

Durante a execução do Projeto recebemos trezentos e sessenta (360)

acionamentos, todos inclusos na programação e realizadas intervenções frente às

demandas apresentadas no momento da abordagem. Destacamos , que nos casos onde

não houveram a localização das pessoas citadas nas ligações, a equipe diurna retornou

visando à efetivação da abordagem e encaminhamentos . Houve ainda a intervenção da

equipe em casos pontuais de pessoas desaparecidas que ao serem reconhecidas pela
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equipe foram prontamente conduzidas ao pernoite onde permaneceram no aguardo do

contato com seus familiares e posteriormente articulado o reencontro.

6.2. Objetivos

Os resultados obtidos no Serviço Especializado em Abordagem Social – Projeto

Vagalume foram atingidos a partir das metas traçadas na construção do plano de trabalho.

Com isso, o serviço em continuidade às intervenções do SEAS- Projeto Dialogando

conseguiu a identificação, quantificação e cadastramento de pessoas em situação de rua,

como também o acompanhamento dos casos.

6.3. Quadro Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

02 Coordenadores Superior Completo CLT

10 Agentes Sociais Ensino Médio Completo CLT

6.4. Pontos Facilitadores

Os pontos facilitadores de atuação neste ano foram observados por meio de

atividades previstas no cronograma do Plano de Trabalho e por meio de atividades extras –

internas e externas, tais como:

● Encaminhamentos para a rede socioassistencial;

● Reuniões mensais de planejamento entre as coordenações dos serviços (SAI

Bambi, SAI Centro, SAI Carmela e Inverno Quente);

● Reuniões com os coordenadores do SEAS- Dialogando;

● Diálogo diário com as equipes da SDAS

Guarulhos - 2022
49



nucleobatuira.org.br

6.5. Pontos de Estrangulamento

Os pontos de estrangulamentos são observados nas seguintes questões:

● Dificuldade no acesso a rede de saúde do município;

● Dificuldade na execução do trabalho dos Conselhos Tutelares;

● Adesão dos atendidos nos encaminhamentos a saúde;

● Alta rotação nos serviços de Acolhimento Institucional Adulto;

● Doação de alimentos e barracas nas ruas o que contribui para manutenção das

pessoas em situação de rua e resistência para aderir aos encaminhamentos /

orientações de acolhimento institucional.

6.6. Síntese Estatística

6.6.1. Número de Atendidos: 888

6.6.2. Número de Usuários pelo Termo de Fomento: Não possui

6.6.3. Número de Atendimentos: 1.034

6.6.4. Número de Atendimentos e Conduzidos para Pernoite; Acolhimento
Institucional; SEPOP/ Centro POP; Saúde: 752
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7. Projeto Novo Rumo

Endereço do Projeto: Rua Kida, 136 | Bairro: Macedo | Cep: 07112-130

Data de início das atividades: 04 de Janeiro 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Cássia Giardina Tavares

Formação do Responsável pela Execução: Psicóloga

Tipo de serviço: Serviço Especializado para População em Situação de Rua

Fonte de Financiamento: FMAS

Período de Referência: Anual - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado 80 80 80 80 80 80

Número Atendidos Executado 378 308 266 263 281 256

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 80 80 80 80 80 80

Número Atendidos Executado 341 328 314 302 261 138

7.1. Atividades Desenvolvidas

O Plano de trabalho do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, no

primeiro semestre do ano prosseguiu com as ações que já estavam sendo executadas no

decorrer de 2020, com a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas aos

usuários com o foco no desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de

fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de

novos projetos de vida.

Em janeiro a equipe técnica prosseguiu com os atendimentos, nesse período foi

realizado cinquenta e nove (59) encaminhamentos para o Serviço de Acolhimento

Institucional Adulto, sendo que cinquenta e cinco (55) foram para o SAI-Masculino e o

restante para os serviços de acolhimento feminino. Ainda, continuamos com os

acompanhamentos de atendidos pela saúde, agendando atendimento no Centro de

Testagem e Acompanhamento (CTA); encaminhamento para Unidade de Pronto
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atendimento; Unidade básica de saúde, entre outros. No mês de fevereiro o equipamento

mudou de endereço, saindo da Rua Francisco de Paula Santana, nº 44 - Vila das

Palmeiras, e se fixando na Rua Kida, nº136 – Macedo. Com a modificação, o serviço no

novo endereço passou a contar com novos espaços , proporcionando melhor atendimento

com: recepção; refeitório; sala de atendimento técnico; sala para administração; sala para

coordenação; duas áreas de banho, sendo uma adaptada para cadeirantes; um banheiro

adaptado; banheiro para funcionários; cozinha; área de convivência com televisão; espaço

para lavagem e secagem de roupas.

Com a mudança de endereço foi realizada articulação com o gerente da Unidade

Básica de Saúde - Vila Fátima, Sr. Victor, onde foi dialogado sobre os encaminhamentos

dos atendidos, parceria para vacinação; agendamento de consulta; acompanhamento

médico, entre outros serviços que a rede municipal de saúde dispõe. Em abril com

abertura do Poupatempo, retomamos a parceria com o serviço, assim encaminhando toda

quinta-feira cinco (5) usuários que necessitam da segunda via da carteira de identidade,

para os usuários que não realizaram expedição do documento no estado de São Paulo, a

equipe técnica do SEPOP solicitou via telefone, formalizando por e-mail segunda via da

certidão de nascimento no cartório correspondente ao nascimento. Até o presente

momento, registramos quarenta e três (43) encaminhamentos para emissão da segunda

via do RG. Outro serviço que após a abertura foi requisitado pelos usuários durante

atendimento técnico foi a regulamentação da reservista. deste modo, registramos

dezessete (17) encaminhamentos à Junta Militar buscando organizar a questão

documental.

A equipe técnica tem buscado atender de acordo com a demanda, buscando

encaminhar para regulamentação de documentos; fortalecimento de vínculos familiares;

encaminhamento para vagas de emprego; encaminhamento à saúde, entre outras, que

aparecem nos atendimentos técnicos ; alimentação; higiene pessoal e socioeducativa.

Ainda no primeiro semestre iniciamos três projetos, que são: “Xadrez nas ruas”, onde o

agente social Renan, ensina os atendidos a jogarem e depois os mesmos realizam partidas

entre eles, a atividade tem a proposta de reabilitação dos atendidos que fazem uso abusivo

de substância psicoativa, pois durante os jogos é exercitado as questões de atenção,

raciocínio, planejamento, bem como ressocialização. O projeto “Reconstruir para florescer”,

onde estamos confeccionando floreiras com os atendidos, buscando através do trabalho

manual a reflexão de questões sociais. E o por último o projeto “Mundo virtual”, onde o

agente social Erick, acompanha as terças-feiras e às quintas-feiras os atendidos durante a

utilização do computador, e os auxiliam  frente a necessidade dos mesmos.
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No mês de maio registramos o caso de um atendido com COVID-19, que possuía

como local de permanência a Ponte Cidade de Guarulhos, conhecida como Ponte

Estaiada. Deste modo, houve articulação com o Serviço Especializado em Abordagem

Social (SEAS) e Consultório na Rua do SUS (CnaR) para que o mesmo recebesse os

atendimentos necessários, porém o atendido recusou, sendo encaminhado pela equipe do

SE-POP ao Hospital Municipal de Urgências (HMU), onde permaneceu internado por vinte

e quatro (24) dias. Frente a demanda de saúde, encaminhamos vinte e nove (29) atendidos

para a realização do teste PCR na UBS Vila Fátima, onde seis (6) pessoas foram

encaminhadas para o Serviço de Acolhimento Emergencial – Porto Seguro, os demais

usuários que realizaram o teste e não seguiram para acolhimento, recusaram tal

intervenção. Houve articulação do Departamento de Assistência Social da Secretaria de

Desenvolvimento e Assistência Social, com a Secretária de Saúde, onde ocorreu a

vacinação dos idosos que permanecem em situação de rua. E em articulação entre a

coordenação do SE POP RUA e a UBS Vila Fátima ocorreu a vacinação dos funcionários

do serviço. Por conta do inverno, foi realizada parceria com a empresa Orbital, onde foi

instalada uma caixa para doações de roupas de inverno para serem distribuídas no

SE-POP RUA durante o  período de frio.

No período de julho, por conta das baixas temperaturas houve aumento significativo

no número de usuários , consequentemente no número de atendimentos realizados. De

modo que trezentos e quarenta e uma pessoas foram atendidas, e verificadas mil

duzentos e noventa e uma demandas de crianças e adolescente, foram retomadas as

agendas de reuniões com o colegiado do Conselho Tutelar, sendo a primeira reunião

realizada com alguns representantes do colegiado no Adamastor. Acrescentamos que, no

período do inverno (de julho à setembro) as instalações do SEPOP RUA serviram como

base para o Serviço Especializado em Abordagem Social- Operação Inverno / Plano de

trabalho Vagalume , bem como o telefone passou a ser usado no período noturna (21h às

9h), sendo o número divulgado como  modo de acionamento a equipe.

Com a transmissão das Olimpíadas de Tokyo incluímos atividades de esporte em

nossa rotina, bem como a transmissão dos jogos com discussão dos mesmos. Assim,

refletindo sobre atividade física, dedicação, empenho e desempenho nas coisas que nos

propomos a realizar. Iniciamos o mês de agosto com o “Domingo no POP”, onde contamos

com atividades voltadas às necessidades dos usuários, conforme indicação dos próprios.

No evento tivemos café da manhã; doação de roupas; distribuição de kits de higiene;

higienização pessoal; música; corte de cabelo; encerrando com almoço; no total, cento e
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trinta e duas pessoas participaram. Ainda no mês de agosto tivemos atividades voltadas

para o convívio de nossos usuários , sendo essas: “Futebol e a realidade”, onde a equipe

técnica usou partidas de futebol da semana, para trabalhar o desenvolvimento de valores

como: moral; ética; solidariedade; fraternidade; cooperação, observados no jogo e que são

pontos fundamentais para convivência humana; é uma atividade realizada no dia 19 de

agosto, dia que é comemorado o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua,

na ocasião foi trabalho sobre os deveres ou direitos.

Em setembro iniciou o grupo de estagiárias de técnico de enfermagem, da Escola

Técnica Grau, parceira do Núcleo Batuíra. O grupo realizou atividades duas vezes por

semana (terça feira/ quinta-feira) com programação voltada às demandas apresentadas

pelos usuários , bem como aferir a pressão arterial, glicose e temperatura. Nos meses com

simbologia específica realizaram palestras com os temas principais, tais como: setembro

amarelo, outubro rosa e orientações específicas com supervisão do enfermeiro que as

acompanhavam.

Foi realizada reunião com a ecopistas que se dispõem a realizar palestras nos

equipamentos do POP RUA, a fim de orientar os atendidos sobre como se portar durante a

locomoção pelas estradas, para assim minimizar possíveis acidentes. Sendo assim, no dia

17 de setembro os funcionários da concessionária estiveram no SEPOP RUA realizando

uma roda de conversa com os usuários com orientações, entregaram colete refletivo, e

panfleto com informações dos serviços socioassistenciais existentes nos municípios que as

estradas sob  concessão da ecopistas cortam.

Em novembro a Van do Cadunico, permaneceu no espaço do serviço durante o

horário de atendimento , nesse período 29 pessoas que são acompanhadas pelo SEPOP

RUA BATUÍRA receberam atendimento, e 16 pessoas orientação sobre programas sociais.

No dia a equipe técnica destinou o atendimento apenas para regularização de doc. (RG;

reservista; título de eleitor; CTPS; entre outros), pois tratamos sobre a importância dos

atendidos terem a posse de seus documentos ou guardarem no POP de referência, e os

manterem atualizados. Os agentes sociais deram continuidade às atividades realizadas no

primeiro semestre com os projetos: “Xadrez nas ruas”; “Reconstruir para florescer''; "Mundo

virtual ``. Acrescentando o projeto “Corpo em movimento”, que os agentes buscam através

da atividade física a ressocialização, e redução de dados frente ao uso abusivo de

substância etílica e psicoativa. Houve o encaminhamento de dez usuários para o

Programa Cuidando, onde desses, quatro foram contratados e seguem realizando atividade

laboral através do programa com vistas na superação da situação de rua, e retorno ao

mercado de trabalho.
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Para dezembro foram programadas articulação com a UBS Vila Fátima, a fim de

realizar testagem de Infecções sexualmente transmissíveis, e teste de escarro para

identificação de tuberculose. Bem como, atividades com a igreja Nasci pra Deus, para

realização de café da manhã na véspera de Natal (24 de dezembro), e na véspera do Ano

novo (31 de dezembro).

Em todo o período do segundo semestre a equipe técnico continuou com os

encaminhamentos a rede de serviços socioassistenciais (CRAS; Central do Cadunico; SAI);

Serviços de saúde (UBS Vila Fátima; UPA; HMU); e regularização de documentos

(Poupatempo; Junta Militar; Solicitação de segunda via de certidão de nascimento aos

cartórios correspondentes;  entre outros).

7.2. Objetivos

O Serviço buscou através de suas ações identificar casos que demandam

acompanhamento e encaminhamentos a rede socioassistencial, algo que durante os

atendimentos foi providenciado e discutido com a equipe da SDAS para melhor andamento

dos casos. A articulação da Divisão de Proteção Social Especial de Média Complexidade,

de realizar uma planilha de referenciamento sendo alimentada diariamente pelos serviços

(Centro POP e SEPOP – RUA) auxiliou na organização do acompanhamento técnico, uma

vez que ficou mais fácil o acesso e de conhecimento o local de referência dos usuários , e

seu técnico de referência.

Destacamos que o trabalho conjunto com os Serviços de Acolhimento Institucional

Adulto, e com Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, prestando informações

sobre os acolhidos (relatórios de desligamentos), disponibilizando diariamente as listas de

acolhimento e desligamentos das unidades, tal articulação auxiliou o trabalho da equipe

técnica, frente a realizar intervenções coerentes (não solicitar vaga para atendido que está

em acolhimento; saber quais atendidos possuem restrição e o motivo), e repassar

orientações precisas durante as intervenções, e buscando não somente o acolhimento e

sim identificar e trabalhar na demanda  primária..

As atividades realizadas pelo serviço buscaram trabalhar as questões individuais e

coletivas dos usuários , com a reflexão sobre a situação de rua e construção de novos

projetos de vida e nesse sentido consideramos que os resultados obtidos ao longo do ano

vigente foram satisfatórios, uma vez que o serviço conseguiu atender as demandas
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apresentadas pelos usuários referenciados , com vistas na garantia de redução das

violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos  ou reincidência.

7.3. Quadro Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Coordenador Superior Completo CLT

01 Assistente Social Superior Completo CLT

01 Psicólogo Superior Completo CLT

02 Agentes Sociais Ensino Médio Completo CLT

01 Ass. Administrativo Ensino Médio Completo CLT

7.4. Pontos Facilitadores

Os pontos facilitadores de atuação no período de execução foram observados por

meio de atividades previstas no cronograma do Plano de Trabalho e por meio de atividades

extras – internas e externas, tais como: Encaminhamentos a rede socioassistencial;

Encaminhamento para oportunidades de trabalho; Reuniões semanais com a equipe

técnica; Reuniões mensais de planejamento entre a equipe do serviço; Reuniões com a

direção do Núcleo Batuíra, e serviços que prestam atendimento à população de rua

presente na instituição.

Retomada de discussão de casos com o Consultório na Rua (CnaR); Reuniões com

a Chefe de divisão técnica da Proteção Social Especial de Média Complexidade; e as

coordenações dos serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade que

prestam atendimento à população de rua.

Parceria com grupos que realizam trabalhos voluntários nas ruas do município. Bom

diálogo com os equipamentos da saúde (UBS Vila Fátima; CTA; HMU; CAPS AD).
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7.5. Pontos de Estrangulamento

Os pontos de estrangulamentos são observados nas seguintes questões: Dificuldade

no diálogo com o Conselho tutelar; Identificação do alto índice de migração de pessoas em

situação de rua vindas da região metropolitana; Diversas doações (roupas, comida,

barraca), o que dificulta a adesão dos usuários  aos  encaminhamentos.

7.6. Síntese Estatística

7.6.1. Número de Atendidos: 1.012

7.6.2. Número de Usuários pelo Termo de Fomento: 80

7.6.3. Número de Desligamentos: 1

7.6.3.1. Motivo do desligamento: Restrição por ameaça à

funcionário

7.6.4. Encaminhamentos Realizados (CRAS; CREAS; UBS VILA FÁTIMA;
HMU; UPA PAULISTA; POUPATEMPO; JUNTA MILITAR; SAI
CENTRO; SAI BAMBI; SAIF; CASA DE PASSAGEM): 798
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8. Projeto Vida Plena

Endereço do Projeto: Rua Nova Guataporanga, 385 | Cumbica | Cep: 07180-050

Data de início das atividades: 04 de Janeiro 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Erika Cardoso Neves

Formação do Responsável pela Execução: Pedagoga

Tipo de serviço: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência,

Idosos e suas Famílias:

Modalidade: Centro Dia – Idoso PCD

Fonte de Financiamento: FMAS

Período de Referência: Anual - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programados 40 40 40 40 40 40

Número Atendidos Executado 18 19 20 22 21 20

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programados 40 40 40 40 40 40

Número Atendidos Executado 19 19 20 20 19 19

8.1. Atividades Desenvolvidas

Devido ao período pandêmico e recrudescimento dos casos de COVID -19 às

atividades continuaram sendo realizadas remotamente, durante todo o primeiro semestre.

Com a realização de reuniões online, atendimentos individuais, abordando com aos idosos

em isolamento temas relevantes e pertinentes com o momento : Sonhos e medos,

trabalhamos com os sentimentos gerados com as incertezas e angústias do ano de 2020,

jogando fora simbolicamente os sentimentos negativos, como: medos e frustrações,

construímos as caixinhas dos sonhos, e guardamos os desejos para o ano de 2021. As

atividades tiveram o intuito de ressignificar os sentimentos e principalmente projetar

esperança para este ano de 2021 . 
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O Baile de carnaval: realizamos o baile online, onde os idosos se apresentaram

fantasiados, dançaram e cantaram as marchinhas de carnaval, trabalhamos com diversas

atividades o resgatando das memórias carnavalescas.

Dia internacional das mulheres: apresentamos durante o mês de março, biografias

de mulheres emblemáticas que contribuíram para a igualdade de gênero, trabalhamos as

memórias e reflexões.

Baile de gala online: foi proposto aos idosos que se arrumassem com maquiagens,

penteados e roupas novas, ou que não usassem há muito tempo para um baile virtual e

através deste baile trouxemos reflexões sobre o autocuidado, autoexames e a importância

de exames preventivos e acompanhamentos médicos.

Dia das mães: Atividades  realizadas com a voluntária  Psicóloga Izabel:

Elaboração do luto e resiliência, abordamos a maternidade, suas dificuldades e

cobranças, os idosos relataram que a falta de afetividade muitas vezes acontece devido aos

conflitos de gerações, como algo cultural nas famílias de antigamente.

Atividade com nossos parceiros da empresa Hypertherm- Conte-me uma história da

sua vida. Atividade com nossos parceiros da empresa Sesc- Alongamento para idosos.

Junho violeta “Violência contra as pessoas idosas”, conscientização, conhecimento

do Estatuto do Idoso, direito e deveres, reflexões. Festa junina, relembrar sobre as

tradições, caracterização usando a criatividade, comidas típicas, músicas.

Atividade com nossa parceira Nutricionista Sandra- Alimentos para turbinar o

cérebro, alimentos para o hormônio da felicidade. O que é ser Pai (direitos e deveres).

Atividades de resgate da memória, alimentos, receitas, músicas.

No mês de novembro, no dia 16 retomamos as atividades presenciais, podendo

assim dar seguimento ao planejamento conforme nosso plano de trabalho. Realizamos,

rodas de conversas: com o tema gratidão e novos ciclos; Atividades artesanais: decorações

natalinas; Exercícios de relaxamento e alongamento; Vídeo e reflexão: A arte do otimismo;

ser velho ou ser idoso; Atividades de memória: Antônimo das palavras, ditado popular,

Grupo familiar; Dança sênior.

8.2. Objetivos

As atividades remotas mantiveram os resultados apresentados em 2021. Sendo 70%

com os idosos que tinham acesso às mídias sociais e 20% aos idosos que não tinham

acesso às mídias sociais, em virtude de não possuir celulares; não terem acesso à internet;
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não conseguir manuseá-los, devido seu grau de deficiência, e ou não ter auxílio dos seus

familiares.

Com a retomada das atividades presenciais alcançamos a margem de 90% dos

resultados obtidos, minimizando o declínio cognitivo e emocional dos atendidos.

Conseguir manuseá-los, devido seu grau de deficiência, e ou não ter auxílio dos

seus familiares.

8.3. Quadro Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Coordenador Superior Completo CLT

01 Assistente Social Superior / CLT

01 Psicólogo Superior 30 horas / CLT CLT

04 Agentes sociais Ensino Médio Completo CLT

01 Cozinheira Ensino Fundamental
Completo

CLT

01 Auxiliar de cuidador Ensino Médio Completo CLT

01 Auxiliar operacional Ensino Fundamental
Completo

CLT

8.4. Pontos Facilitadores

No ano vigente as atividades diárias remotas transcorreram com naturalidade, uma

vez que os idosos se adequaram às rotinas estabelecidas, e começaram a ter mais

afinidade com as mídias sociais.

8.5. Pontos de Estrangulamento

Com o retorno presencial foi detectado um declínio emocional e motor relevante

entre os idosos, cerca de 80% dos atendidos apresentaram lentidão ao caminhar e/ou

regrediram no processo de reabilitação. Contudo, implantamos atividades motoras e já
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percebemos melhoras consideráveis, os atendidos estão mais comunicativos e estão

recuperando a mobilidade de acordo com a especificidade de cada um.

8.6. Síntese Estatística

8.6.1. Número de Atendidos: 19

8.6.2. Número de Usuários pelo Termo de Fomento: 40

8.6.3. Número de Desligamentos: 05

8.6.3.1. Motivo do desligamento: Óbito

8.6.4. Encaminhamentos Realizados:
8.6.5. Número de Beneficiários:

BPC Idoso 4

BPC Pessoa com Deficiência 1

Aposentadoria por Idade 11

8.6.6. Resultados Quantitativos
8.6.6.1. Número de participantes por sexo e idade ( 18 a 29 / 30 a

59 anos)

Idade Feminino Masculino
60 a 69 anos 5 1

70 a 79 anos 6 2

80 a 89 anos 3 1

90 ou mais 1 0

8.6.6.2. Número de participantes por dependência

Condições Feminino Masculino
Semi Dependente 14 4

Independente para AVD 1 0
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8.6.6.3. Número de participantes que recebem BPC

BPC Idoso 4

Sem benefício próprio 1

Aposentadoria por Idade ou Invalidez 14

8.6.6.4. Nível de Escolaridade dos Idosos

Escolaridade Idosos
Alfabetizados 11

Analfabetos 8

8.6.6.5. Número de atendidos que alcançaram autonomia e

melhoria na qualidade de vida;

11 usuários

8.6.6.6. Percentual que reincidiram na situação de violação de
Direitos

Meta parcialmente satisfatória: 0% dos usuários

8.6.6.7. Percentual de familiares dos usuários que receberam
visitas domiciliares

Meta satisfatória esperada: 60% dos usuários

8.6.6.8. Percentual de usuários contatados que receberam
atendimentos

Meta satisfatória esperada: 100% dos usuários

8.6.6.9. Percentual de usuários com perfil BPC, que foram
encaminhados para obtenção do benefício.

Todos os usuários já recebiam algum tipo de benefício.
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8.6.6.10. Percentual de usuários encaminhados para a Rede
Socioassistencial

Meta satisfatória esperada: 80% dos usuário

8.7. Impacto Esperado de Acordo com a Tipificação

O acolhimento, a troca de experiências, a socialização e a proteção foram garantidos

aos atendidos, estimulamos os vínculos afetivos familiares que, por muitas vezes, são

enfraquecidos pela sobrecarga de cuidados.
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Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
9. Oásis

10. Dando um Tempo

11. Flor de Liz

12. Retomando

13. Superação

14. Inverno Quente

15. Porto Seguro
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9. Projeto Oásis

Endereço do Projeto:
1. Casa do Caminho I: Rua  Segundo Tenente Renato Ometi nº 74 | Jardim Cumbica;

2. Casa do Caminho II: Rua Carlos Mariguela, nº357 | Jardim Anita Garibaldi;

3. Casa do Caminho III: Rua  Franca, Nº37 | Jardim das Nações;

4. Casa do Caminho IV: Rua Tapauá, nº 209  | Vila Monteiro Lobato;

5. Casa do Caminho V: Rua Sargento da Aeronáutica José Pereira Alves, nº 37 |

Cidade Jardim Cumbica;

6. Casa do Caminho VI: Rua  São Miguel dos Campos nº 120 | Vila Barros;

Data de início das atividades: 01 de Janeiro 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Erika Cardoso Neves

Formação do Responsável pela Execução: Pedagoga

Tipo de serviço: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Fonte de Financiamento: FMAS

Período de Referência: Anual - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado 120 120 120 120 120 120

Número Atendidos Executado 99 93 109 106 87 66

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 120 120 120 120 120 120

Número Atendidos Executado 73 76 58 76 82 74

9.1. Objetivo

O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, integra a

modalidade de Proteção Social Especial de Alta Complexidade e é executado pela

Instituição em por meio de Termo de colaboração (convênio) junto a Secretaria de
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Assistência de Desenvolvimento e Assistência Social (SEDAS) e em consonância com os

princípios, diretrizes de documentos norteadores do Serviço bem como preconizando o

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Tendo como objetivo geral – “Acolher

crianças e adolescentes sob a medida de proteção, dentro da doutrina da proteção integral,

tendo como parâmetros o caráter excepcional e transitório da medida de proteção de

acolhimento, as peculiaridades do segredo de justiça e a garantia do direito à convivência

familiar e comunitária.”

Iniciamos a execução do Serviço em 2021, com a mudança da Casa do Caminho III,

no mês de janeiro para um novo endereço, em imóvel próprio adequado para o

atendimento de até 20 acolhidos, com características de residência e inserido próximos a

equipamentos públicos de saúde, educação, espaços de recreação e lazer com boas

possibilidades de convivência comunitária.

Ainda sob os impactos da pandemia, infligida pelo novo Coronavírus causador da

COVID 19, que no início do primeiro trimestre apresentou um recrudescimento, aumentando

as incertezas em relação a retomada das atividades externas educacionais e

socioeducativas. Todavia as ações internas, para a prevenção se mantiveram como no ano

de 2020 e foram executadas tendo em vista a minimização dos impactos negativos em

especial no tocante a saúde física e mental, educação e convivência família e comunitária.

No primeiro trimestre as aulas continuaram por meio de mídias a plataformas

sociais, das Secretarias Estadual e Municipal de educação, com a articulação direta entre

as equipes do serviço e unidades escolares sendo desta forma possível o ajuste das

metodologias e estratégias de acompanhamento para minimizar o déficit de aprendizagem e

incentivar a participação dos estudantes, além de organizar de cronogramas das atividades

escolares nas unidades. A partir do início do segundo trimestre, ocorreu o retorno às

atividades escolares inicialmente no modelo hibrido e gradativamente para, presenciais

desde então em acordo com os protocolos estabelecidos e cronogramas das Secretarias

Estadual e Municipal da educação os acolhidos estão indo à escola em todos os níveis.

Com a disponibilização das vacinas, que foi alcançando as faixas etárias dos colaboradores

a partir do início do segundo semestre, verificamos que todos tomaram as vacinas, sendo

que até o mês de setembro, todos estavam com o cronograma vacinal de duas doses

completo. Assim como acolhidos a partir de 12 anos, receberam a primeira dose em

meados do mês de setembro e até o final do ano, todos estarão com o cronograma

completo. Atendimentos na rede pública de saúde, ocorreram de forma satisfatória em

especial, nas Unidades Básicas de Saúde de referência de cada unidade. O atendimento

nos CAPS tem atingindo gradativamente uma normalidade e a morosidade nas consultas,
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agendadas apresentaram significativa redução de período de espera, contudo ainda se nota

a ausência de profissionais em áreas específicas de saúde mental (atendimento psicológico

e psiquiátrico).

Iniciamos o segundo semestre do ano, com uma nova mudança de imóvel, desta vez

a Casa do Caminho VI, mudou de local de execução, também para imóvel próprio adquirido

e reformado pela instituição, destacamos que o imóvel está localizado no mesmo bairro do

imóvel anterior e a convivência comunitária foi mantida, com os acolhidos frequentando as

mesmas escolas e referenciadas na mesma UBS.

Ao longo do semestre adolescentes puderam participar de cursos online,

disponibilizados pelo SENAI e com o retorno às atividades presenciais, os adolescentes

foram inseridos em cursos de formação profissional no mesmo equipamento. No que diz

respeito às atividades de cultura, lazer e recreação, estas não foram retomadas de forma

integral, restringindo-se passeios a parques e praças públicas, caminhadas pelo bairro e

entornos das unidades e realização de atividades internas como; festas de aniversariante,

festas temáticas, oficinas de artesanato, de culinária, cine pipoca entre outras. Continuaram

as reuniões dos adolescentes e os profissionais do projeto Multi-Ação, com a proposta de

temas relevantes ao desenvolvimento da: autonomia, relações interpessoais, auto estima,

resiliência, empatia, escolhas pessoais e compreensão da sociedade e do meio em que

vivem.

Em 2021 o Instituto Fazendo História selecionou , as casas II e III que foram

contempladas para o projeto “Histórias que Inspiram”, onde os colaboradores tiveram o

acesso a formação e os acolhidos a livros e material lúdico pedagógico para a elaboração

do seu próprio álbum (Minha História), o projeto também forma voluntários, para oficinas de

contação de histórias nas unidade e disponibiliza aporte financeiro para implantação ou a

melhoria dos espaços de leitura nas unidades e acervo de livros.

As Casas do Caminho IV e VI, contam com uma parceria com a escola Tie Break

Tennis, projeto “Bola Boa, Bola de Tênis”, onde seis crianças acolhidas frequentaram aulas

duas vezes por semana. No primeiro semestre as Casas do Caminho, contaram com a

parceria com o projeto “Meninos do Pedal “, com atividades de ciclismo onde os acolhidos

participaram de ações voltadas ao processo de ensino e aprendizado da modalidade

CICLISMO, com momentos de atividade física, monitoradas por um profissional em

educação física e os que não sabiam aprenderam a andar de bicicleta, porém no segundo

semestre por problemas do projeto as atividades deixaram de acontecer.
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9.2. Quadro Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

06 coordenadores
(1 cada casa)

Ensino Superior
Completo

CLT

06 Assistentes Sociais
(1 cada casa)

Ensino Superior
Completo

CLT

06 psicólogos
(01 cada casa)

Ensino Superior
Completo

CLT

03 pedagogos/ Educador
Social

(01 para cada 2 casas)

Ensino Superior
Completo

CLT

54 Cuidadores
(09 em cada casa)

Ensino Médio Completo CLT

12 auxiliares de cuidador
(02 em cada casa)

Ensino Fundamental
Completo

CLT

06 cozinheiras
(01 cada casa)

Ensino Fundamental
Completo

CLT

03 motoristas
(Todas as casas)

Ensino Fundamental
Completo

CLT

01 encarregado de
manutenção

(Todas as casas)

Ensino Fundamental
Completo

CLT

03 auxiliares de
manutenção

(todas as casas)

Ensino Fundamental
Completo

CLT

02 assistentes
administrativo

(todas as casas)

Ensino Médio Completo CLT

02 auxiliares administrativo
(todas as casas)

Ensino Médio Completo CLT

01 nutricionista
(todas as casas)

Ensino Superior
Completo

CLT
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9.3. Capacitações

As ações de capacitação continuada, das equipes nas Casas do Caminho,

ocorreram bimestralmente em cada unidade e foram realizados encontros gerais online de

cuidadores com profissionais convidados trimestrais. Os técnicos envolvidos na execução

do serviço ao longo do ano participaram de seminários e conferências virtuais, bem como

reuniões temáticas realizadas pelas Secretarias de Direitos Humanos e de Desenvolvimento

e Assistência Social.

9.4. Pontos Facilitadores

A disponibilidade e acessibilidade do poder judiciário na figura dos promotores e do

Juiz de Direito da Vara Cível e Protetiva da Infância e Juventude de Guarulhos, que mesmo

durante os períodos mais intensos da pandemia se mantiveram, atentos às demandas do

serviço, via reuniões online, contatos telefônicos e via e-mail.

A disposição e o engajamento de toda a equipe de Gestão da Secretaria de

Desenvolvimento e Assistência Social, das Divisões de Proteção Especial e de

Monitoramento e Avaliação.

Reuniões online para discussão de casos com a rede socioassistencial, articulada

pela equipe de supervisão para o serviço e Divisão de Proteção Social Especial de Alta

Complexidade.

O trabalho articulado junto aos outros projetos desenvolvidos na instituição,

(educação infantil nas modalidades de creche e maternal, formação para o primeiro

emprego BAVIN e inclusão produtiva Salão Batuíra).

A mobilização do gestor público para intensificação da campanha de vacinação da

COVD 19, onde hoje destacamos que todos os colaboradores estão com o cronograma

vacinal de duas doses completas, e os adolescentes acolhidos acima de 12 anos, com a

primeira dose, alguns já com a segunda em dia.

9.5. Pontos de Estrangulamento

Ausência de profissionais em algumas especialidades na rede de saúde;

A sistematização do acompanhamento em rede pós desacolhimento.

Buscamos articular com as UBS de referência e rede cegonha, para que em não

havendo o especialista no município seja viabilizados outras possibilidades em

acolhimentos em equipamentos de outro ente (Estadual).
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Articulação direta com a Divisão de Proteção Social Especial, para mobilização dos

equipamentos socioassistenciais e órgãos de garantia de direito para que realizem o

acompanhamento pós desacolhimento. Acolhimentos emergenciais de adolescentes em

situação de solicitação de refúgio, que acabam por evadir do serviço.

Todos os casos de estrangeiros com solicitação de refúgio que evadem do serviço

são comunicados ao juízo da Vara da Infância e aos órgãos e equipamentos responsáveis

pelo monitoramento e acompanhamento de refugiados em São Paulo.

9.6. Síntese Estatística

9.6.1. Número de Remanescentes de 2020: 85

Idade Feminino Masculino
0 a 03 anos 05 06

04 a 07 anos 11 12

08 a 11 anos 12 06

12 a 14 anos 06 06

15 a 17 anos 13 05

9.6.2. Número de Acolhimentos no ano de 2021: 132

Idade Feminino Masculino
0 a 03 anos 23 19

04 a 07 anos 09 06

08 a 11 anos 07 07

12 a 14 anos 09 12

15 a 17 anos 22 18
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9.6.3. Causas que motivaram acolhimentos:

Negligência1 39

Abandono2 16

Pedidos de Refúgio 14

Situação de Rua ou Risco Social 11

Ameaça 02

Conflito Familiar 04

Pernoite 10

Violência Doméstica Intrafamiliar3 18

Violência / Abuso Sexual 04

Adoção / Guarda Irregular 01

Mãe Reclusa 04

Genitora em Situação de Acolhimento 06

Reordenamento de outro Município 03

Total de crianças / adolescentes na medida
em 2021 217

9.6.4. Trabalho realizado pelas equipes técnicas

ACOMPANHAMENTO EVOLUÇÃO DA MEDIDA

PIAs, OFÍCIOS e RELATÓRIOS
Copiados para a SDAS

Vara da Infância

Oásis Quantidade
Casa do Caminho I 145

Casa do Caminho II 180

Casa do Caminho III 152

Casa do Caminho IV 144

Casa do Caminho V 2184

4 Inclui-se os informes de cumprimento de determinação de acolhimento.

3 A violência doméstica pode caracteriza-se na forma de violência física e psicológica.

2 Abandono, em geral recém nascidos abandonados em hospitais dos quais podem tratar-se de “entrega
voluntária “que só pode ser confirmada após parto e avaliação psicossocial pelo setor técnico do juízo e o
processo para confirmação de entrega voluntária tem um prazo de até 30 dias.

1 A Negligência pode ser tipificada sob variados aspectos; Negligência educacional, negligência da saúde,
negligencia material, entretanto durante o período do acolhimento, é possível apontar característica desses
aspectos como: questões socioeconômicas social, baixo nível de escolaridade de genitores e sobretudo a alto
número de genitores usuários dependentes de drogas.
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Casa do Caminho VI 156

Promotoria

Oásis Quantidade
Casa do Caminho I 130

Casa do Caminho II 02

Casa do Caminho III 00

Casa do Caminho IV 01

Casa do Caminho V 405

Casa do Caminho VI 03

Defensoria

Oásis Quantidade
Casa do Caminho I 06

Casa do Caminho II 05

Casa do Caminho III 00

Casa do Caminho IV 01

Casa do Caminho V 02

Casa do Caminho VI 00

ARTICULAÇÃO REDE SOCIOASSISTENCIAL6

Acolhidos/famílias em acompanhamento sistemático

CREAS

Oásis Enviados Usuários
Casa do Caminho I 04 04

Casa do Caminho II 07 07

Casa do Caminho III 05 05

Casa do Caminho IV 00 02

Casa do Caminho V 02 01

Casa do Caminho VI 23 07

CRAS

Oásis Enviados Usuários
Casa do Caminho I 04 04

6 Cabe ressaltar que todos os planos individuais de atendimento, relatórios informativos, evoluções de caso,
ofícios solicitando encaminhamento e solicitação de atendimento são copiados para a Divisão de Proteção
Especial de Alta Complexidade e em se tratando dos PIAs estes são copiados para o CREAS de referência.

5 Inclui-se os informes de acolhimento emergencial.
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Casa do Caminho II 08 08

Casa do Caminho III 00 02

Casa do Caminho IV 04 04

Casa do Caminho V 00 00

Casa do Caminho VI 24 06

9.6.5. Reuniões para discussão de casos na Rede Intersetorial

Os órgãos e equipamentos de rede intersetorial são requisitados de acordo com as

demandas apresentadas em cada caso de situação de aplicação da medida tanto das

crianças e adolescentes em acolhimento, quanto das famílias, referenciadas,

acompanhadas, tendo em vista o trabalho técnico de fortalecimento dos vínculos familiares

e da capacidade protetiva de cada família para o desacolhimento gradativo. Durante o

exercício as reuniões continuaram a serem realizadas preferencialmente de forma remota

por conta da pandemia, contudo os técnicos das Casas do Caminho realizaram visitas às

unidades dos CAPS, NAVE, CER e a outros equipamentos, para alinhamento das

estratégias de atendimento e acompanhamento das demandas, mensuramos a realização

de 28 reuniões ao longo do ano.

9.6.6. Audiências Concentradas
No ano de 2021 a Vara infância se manteve em trabalho remoto e as audiências

concentradas, que ocorreram foram realizadas via mídias e aplicativos de reuniões, e desta

forma a participação de todas as partes, com qualidade acaba por ser prejudicada. No

segundo semestre as atividades presenciais foram sendo retomadas de forma gradativa,

mas ainda sem o agendamento de audiências concentradas e as oitivas presenciais junto

ao setor técnico passaram a acontecer com maior regularidade. Mensuramos a realização

de 11 audiências concentradas e 38 oitivas com técnicas do Setor Técnico Judiciário.

9.6.7. Atendidos e o Direito à Convivência Familiar

Visitas domiciliares realizadas no período de acolhimento

Oásis Quantidade
Casa do Caminho I 32

Casa do Caminho II 28

Casa do Caminho III 25

Guarulhos - 2022
73



nucleobatuira.org.br

Casa do Caminho IV 42

Casa do Caminho V 21

Casa do Caminho VI 84

Acolhidos com referência familiar

Oásis Quantidade
Casa do Caminho I 08

Casa do Caminho II 10

Casa do Caminho III 05

Casa do Caminho IV 09

Casa do Caminho V 01

Casa do Caminho VI 12

Recebem ou fazem visitas

Oásis Quantidade
Casa do Caminho I 06

Casa do Caminho II 10

Casa do Caminho III 06

Casa do Caminho IV 07

Casa do Caminho V 01

Casa do Caminho VI 06

Visitas familiares realizadas após desacolhimento

Oásis Quantidade
Casa do Caminho I 14

Casa do Caminho II 18

Casa do Caminho III 20

Casa do Caminho IV 18

Casa do Caminho V 11

Casa do Caminho VI 16

9.6.8. Adolescentes que cumpriram ou estão sob medida socioeducativa

Medida Quantidade
Liberdade Assistida 04

Fundação Casa 02

9.6.9. Atendidos e o Direito à Saúde
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Os acolhidos são matriculados nas UBS de referência das Casas e todos os

acolhidos, possuem o cartão SUS. As situações emergenciais são direcionadas

preferencialmente, ao Hospital Municipal da Criança e do Adolescente e para as unidades

de pronto atendimento próximas às casas.

9.6.10. Atendidos com Deficiência ou necessidade de acompanhamento
especializado

9.6.10.1. Casa do Caminho I: 02

Sendo uma criança com atraso neuro psicomotor, deficiência

auditiva e que recebe alimentação por sonda gástrica, devido a uma

abertura de palato a mesma é acompanhada mensalmente nos

equipamentos da rede de saúde.

Uma adolescente com estereótipo de autismo moderado, sem

diagnóstico fechado, é diagnosticada com transtorno não

especificado do desenvolvimento das habilidades, transtorno

comportamental e emocional e leve deficiência auditiva.

9.6.10.2. Casa do Caminho II: 01

Um adolescente Cadeirante, com síndrome de down e deficiência

auditiva.

9.6.10.3. Casa do Caminho III: 02

L. adolescente com Deficiência Intelectual moderada, prejuízos de

linguagem e dificuldade de aprendizagem.

P. oito anos, com autismo e retardo mental não especificado.

E.nove anos, Transtorno misto de conduta e das emoções, bem

como outros transtornos ansiosos não especificados.

Uma criança, com paralisia cerebral, em fase de apropriação de

demais diagnósticos, cadeirante (acolhimento recente).

9.6.10.4. Casa do Caminho VI: 02

01 rebaixamento intelectual – CID F 71;

01 adolescente com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor

global. CIDs- F70 retardo mental – Q851: esclerose tuberosa- G40:

epilepsia – G80: paralisia cerebral.
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9.6.11. Acolhidos em Atendimento Psicoterapêuticos

Rede Quantidade
Privada 08

Pública 03

9.6.12. Especialidades Médicas na Rede Privada7

Especialidade Quantidade
Psiquiatria 03

Neuropediatra 01

9.6.13. Saúde Bucal

A partir do segundo trimestre do ano, os acolhidos passaram a contar com o

atendimento com dentista que realiza atendimento semanal em consultório odontológico

mantado na sede da instituição, por meio de uma parceria com um empresário e a

profissional e mantida pela instituição. Desde o início do atendimento, todos os acolhidos

passaram por avaliação e os que precisaram ou precisam de tratamento dentário,

receberam os cuidados necessários para a boa saúde bucal, além de orientações para a

manutenção da higiene bucal.

9.6.14. Educação8, Capacitação e Mercado de Trabalho

Série Quantidade

Creche / educação Infantil 12

Ensino Fundamental I (1ª a 5ª ano) 11

Ensino Fundamental II (6ª a 9ª ano) 19

Ensino médio 07

8 Acolhidos em continuidade, inseridos na rede pública de ensino, em creches conveniadas com a
Secretaria de Educação do município e em unidades escolares próximas à Casa de Acolhimento.

7 A ausência de profissionais para atendimento sistemático de algumas demandas de crianças e
adolescentes em acolhimento, nos leva a recorrer ao atendimento particular. As casas do Caminho
contam com parceria junto a Fundação Abrinq, programa “Adote um Sorriso”, onde são ofertados aos
acolhidos atendimento em especialidades como: ortodontia, Nutricionista, psicoterapia, pediatria,
neuropediatria e psiquiatra. E no período foram realizados pelo programa 16 atendimentos.
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EJA 03

Evasão escolar 02

Educação Especial 05

Adolescentes acima de 14 anos inseridos em
cursos, oficinas para formação para o

mercado de trabalho

Senai, Cabeleireiro, manicure,
secretária do trabalho.

08

Adolescente inseridos no mercado
de trabalho Menor aprendiz

06

9.6.15. Número de Desligamentos: 146

Motivo Quantidade

Família de origem / extensa 61

Família substituta 15

Maioridade civil 04

Extinção de processo / evasão 21

Inclusão em família Acolhedora 27

Para outras instituições 06

Pernoite 11

9.6.15.1. Faixa Etária e Sexo

Faixa Etária Masculino Feminino

0 a 03 anos 22 25

04 a 07 anos 12 12

08 a 11 anos 11 13

12 a 14 anos 07 12

15 a 17 anos e 11 meses 17 15

9.7. Resultados Alcançados e Metas Estipuladas
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9.7.1. Percentual de usuários com Plano Individual de
Atendimento

100% de PIAS

9.7.2. Percentual (médio) de crianças e adolescentes
desligados pelo retorno à família de origem e/ou
substituta durante o exercício

Família de origem / extensa:   41%

Família Substituta: 10%

Família Acolhedora: 18%

Outras instituições: 4%

Maioridade Civil: 4%

Extinção de Processo (Evasão): 14%

Pernoite: 7%

9.7.3. Percentual médio de crianças e adolescentes que
frequentaram a creche, educação infantil e a rede formal
de ensino (Ensino Fundamental I, II, ensino Médio e
Educação para Jovens e Adultos (EJA) durante o
exercício.

100 % dos acolhidos em idade escolar foram matriculados e

frequentaram as aulas.

9.7.4. Percentual médio de adolescentes (15 a 17 anos)
realizando cursos ou atividades profissionalizantes e/ou
preparação para o mundo do trabalho no exercício.

20%.

9.7.5. Percentual médio de crianças e adolescentes, sem
restrição judicial, que receberam visita familiar (nuclear
e/ou extensa) durante o exercício.
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Durante boa parte do primeiro trimestre as visitas foram suspensas,

foram retomadas de forma gradativa, e retomamos com os

cronogramas de visitas para, 100 % dos acolhidos com referências

familiares, afetivas e apadrinhamento.

9.7.6. Nº de atividades externas de natureza sócio
educativa/lazer realizadas com as crianças e
adolescentes durante o exercício.

28 passeios.
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10. Projeto Dando um Tempo

Endereço do Projeto: Rua Serra Azul, nº 469-A | Vila Carmela | CEP: 07178-530

Data de início das atividades: 01 de Janeiro 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Rita de Cassia Carraro

Formação do Responsável pela Execução: Assistente Social

Tipo de serviço: Serviço de Acolhimento Institucional Para Pessoas Adultas em Situação

de Rua – Casa de Passagem Feminina
Fonte de Financiamento: FMAS

Período de Referência: Anual - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado 25 25 25 25 25 25

Número Atendidos Executado 26 19 20 18 27 37

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 25 25 25 25 25 25

Número Atendidos Executado 48 46 69 47 44 -

10.1. Atividades Desenvolvidas

Durante o ano corrente, foram realizados os atendimentos psicossociais, como as

escutas individuais, Ludoterapia: Atividade direcionada aos infantes acolhidos na Casa de

Passagem, rodas de conversa, atividades, Psicoterapêuticas em grupo, atividades culturais

e de lazer, dinâmicas interativas, atividades socioeducativas, de convivência, socialização e

atividades com diversas  temáticas, tais como: Aniversariantes do mês.

Janeiro Branco: mês da saúde mental e bem estar;∙

Fevereiro: Bailinho de Carnaval;

Março: Mês da Mulher;

Junho: Festa Junina;

Agosto Lilás: Campanha ao combate da violência contra as mulheres;

Setembro Amarelo: campanha de prevenção ao suicídio; ∙
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Outubro Rosa: Campanha de prevenção e conscientização ao câncer de mama;

Novembro: Dia Nacional da Consciência Negra, Halloween;

Dezembro: festividades natalinas e de final de ano.

Ao longo do ano foram realizadas diversas atividades , com vistas na convivência

coletiva , a autonomia e qualidade de vida das usuárias a saber:

Oficinas de artesanato com materiais reutilizáveis e/ou de baixo custo, Atividade

Física: Dança, Aulas de Alongamento, Dia da Beleza, Participação dos grupos voluntários

com trabalho de manicure e cabeleireiro, Participação em atividades interativas dos grupos

voluntários das igrejas evangélicas locais; Realizamos também, “Sessões Pipoca”, onde

foram exibidos filmes baseados em fatos reais, com temáticas que abordaram assuntos

como violência contra mulher, relacionamento abusivos, preconceito, racismo,

empoderamento feminino, entre outros. As atividades propostas, tiveram os objetivos,

orientar, agregar conhecimento, estimular a participação das conviventes dentro do

equipamento e criar senso crítico sobre a realidade social fora do equipamento,

trabalhando as questões referentes ao processo de emancipação das mesmas, além de

propiciar momentos de descontração e interação entre as conviventes e equipe de

colaboradores.

Ressaltamos que ao longo do ano , em especial nos períodos mais críticos da

pandemia as usuárias foram orientadas sobre a prevenção contra o vírus COVID-19 e

disponibilizamos máscaras, álcool em gel, sabão para higienização, a fim de intensificar os

cuidados diários que auxiliam na prevenção ao vírus, porém, mesmo sob constante

aconselhamento, algumas acolhidas recusaram aderir às orientações. Contudo não houve

casos confirmados de usuárias contaminadas com o vírus. No decorrer do ano, através de

videochamadas, e presencialmente, foram realizadas reuniões para discussão de casos e

articulação e pactuação de metas, com a rede socioassistencial e demais políticas públicas

: Coordenadores dos Serviços de Acolhimento Adulto, SEPOP, Serviço Especializado em

Abordagem Social Serviços de Alta e Média Complexidade, Secretaria de Desenvolvimento

e Assistência Social, Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, Serviços

de saúde como UBS Carmela, CAPS Arco  Iris.

De acordo com as demandas apresentadas, foram realizados encaminhamentos

para diversos Serviços Assistenciais e/ou de Saúde, tais como: UBS Carmela, Cartório Civil

,CAPS Arco Íris, Poupatempo Guarulhos,Hosp. Municipal de Urgências-HMU, CREAS

Marcos Freire, Casa das Rosas Margaridas e Beths, EPG Jocymara de Falchi Jorge, CRAS

Ponte Alta, Hosp. Pimentas Bonsucesso, Programa de Zeladoria Social “Cuidando” , CAPS

AD , P.A Bonsucesso , P.A São João , Conselho Tutelar-Pimentas Bonsucesso .
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No que tange às atividades técnicas para o desacolhimento , foram realizadas

buscas-ativa e contato de e com familiares das usuárias , via telefone, redes sociais e

visitas domiciliares, com isso realizamos , recambios de usuárias de volta as suas cidades

de origem, transferências para outros serviços de acolhimento de acordo com o perfil

apresentado, e destacamos desligamentos também pela conquista ou reconquista do poder

de auto sustento , cuidado e empoderamento , no entanto, muitas usuárias se desligaram

do serviço, abandonaram / evadiram, hora por não se adaptarem ao acolhimento, hora por

desrespeito às regras .

10.2. Objetivos

Ao iniciarmos o ano de 2021, reuniram-se, a equipe técnica, equipe de

colaboradores e usuárias para compartilharmos, sugestões e apontamentos para melhoria

do trabalho realizado, assim como a convivência harmoniosa dentro do equipamento. Ao

decorrer do ano, as metas foram revistas e replanejadas, de acordo com as mudanças

necessárias  e os  objetivos do plano de trabalho foram alcançados de forma satisfatória.

10.3. Quadro de Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Coordenadora Ensino Superior
Completo

CLT

01 Assistente Social Ensino Superior
Completo

CLT

01 Psicóloga Ensino Superior
Completo

CLT

04 Agentes Sociais Ensino Médio Completo CLT

01 Cozinheira Ensino Fundamental
Completo

CLT

01 Assistente
Administrativo

Ensino Médio Completo CLT

01 Aux. Serviços Gerais Ensino Fundamental
Completo

CLT
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10.4. Pontos Facilitadores

Identificamos como pontos facilitadores atividades realizadas em parceria com

outros serviços, assim como  a participação dos grupos de  voluntários como:

● A participação dos voluntários do “Espaço Bela Harmonia” e Studio Eli Cabeleireiro,

incentivando o autocuidado e  trabalhando a autoestima das acolhidas;

● A articulação entre os equipamentos da Rede de Saúde (UBS Carmela, CAPS Arco

Iris);

● Inserção ao mercado de trabalho através do Programa de Zeladoria Social

“Cuidando”;

● Campanha de vacinação contra COVID-19 nos serviços de acolhimento ;

● Grupo de voluntários das igrejas evangélicas ;

● Orientação de noções básicas em atendimento de primeiros socorros .

10.5. Pontos de Estrangulamento

O Serviço de Acolhimento apresentou uma demanda expressiva de usuárias com

dificuldades psicológicas e/ou psiquiátricas, algumas delas autonomia para executar o

autocuidado e atividades de vida diária , além de usuárias dependentes em situação de

drogadição. Diante desse cenário, além do atendimento psicossocial da equipe técnica,

houve encaminhamentos junto ao CAPS AD, CAPS Arco Íris e oferta de tratamento

Comunidade Terapêutica, porém algumas usuárias não aderiram, ou não deram

continuidade aos encaminhamentos e atendimentos ofertados. Muitas usuárias estão em

situação de quebra dos vínculos familiares/afetivos que em alguns casos, devido a

dificuldades cognitivas não externam informações concretas sobre seus históricos e diante

das dificuldades realizamos a busca ativa, por meio de contatos telefônicos, redes sociais,

visitas domiciliares, auxílio IIRGD - Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt -

Polícia Civil SP, para resgatar informações referente ao histórico de vida das acolhidas e

intensificar o fortalecimento de vínculos com intuito de promover o retorno familiar, porém

muitos familiares apresentam resistência e desinteresse na proposta de retorno ao convívio

familiar.
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10.6. Síntese Estatística

10.6.1. Número de Atendidos: 401

10.6.2. Número Total de Usuárias Acolhidas: 351

10.6.3. Número de Desligamentos: 2259

10.6.4. Encaminhamentos Realizados

UBS Carmela: 83

CAPS Arco Iris 33

Hosp. Pimentas Bonsucesso 06

Casa das Rosas Margaridas e Beths 06

CRAS Ponte Alta: 22

Hosp. Municipal Da Criança e do  Adolescente 02

Instituto Forte 03

Programa de Zeladoria Social “Cuidando”: 08

CAPS AD 10

CEMEG-SÃO JOÃO 05

CREAS MARCOS FREIRE 11

P.A Bonsucesso: 19

Poupa Tempo Guarulhos: 24

Cartório Eleitoral 07

Hosp. Municipal de Urgencias (HMU) 07

10.6.5. Resultados Quantitativos
10.6.5.1. Número de atendidos por sexo

Crianças Feminino Cisgênrero Feminino Transgênero

27 321 03

9 Dentre eles, 45 desligamentos por Pernoite
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10.6.5.2. Número de Crianças acolhidos com as genitoras

Idade Feminino Masculino
0 a 3 anos 20 15

4 a 7 anos 09 09

08 a 12 anos 02 02

13 a 17 anos 01 01

10.6.5.3. Faixa etária das atendidas

Faixa Etária Quantidade

18 a 25 anos 65

26 a 40 anos 93

41 a 50 anos 82

51 a 60 anos 45

Acima de 61 anos 6

10.6.5.4. Origem das atendidas

Regiões Brasileiras

Origem Quantidade

Sul 04

Sudeste 279

Norte 8

Nordeste 35

Centro-Oeste 01

Migrantes Estrangeiras

Origem Quantidade

Angola 01

Haiti 06
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Bolívia 02

Reino Unido 01

Síria 01

Colômbia 01

Venezuela 10

México 01

Argentina 01

10.6.5.5. Escolaridade das atendidas

Escolaridade Quantidade

Fundamental Incompleto 89

Fundamental Completo 91

Médio Incompleto 46

Médio Completo 47

Superior Incompleto ou Completo 05

Sem Escolaridade 73

Retornaram para atividade Escolar
ou realizaram cursos

03

10.6.5.6. Estado Civil

Estado Civil Quantidade

Solteira 329

Viúva 03

União Estável 10

Casada 09
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10.6.5.7. Situação de Trabalho

Condições Quantidade

CLT 12

Trabalhos Esporádicos 14

Sem Vínculo Empregatícios 325

Atendidas Encaminhadas para Mercado de Trabalho

Formal 08

Informal 14

10.6.5.8. Motivo de Acolhimento

Motivo Quantidade

Sem vínculo familiar 118

Sem renda para moradia 179

Questões Psicológica 54

10.6.5.9. Famílias contatadas por meio de Telefone, Rede Sociais,
Visitas Domiciliares ou ao Equipamento:

853 contatos realizados.

10.6.5.10. Retorno Familiares

48 usuárias

10.6.5.11. Atendidas Reincidentes

40 usuárias

10.6.5.12. Atendidas inseridas em programas de transferência de
renda

Benefício Quantidade

Aposentadoria por Invalidez 0

BPC 0
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Benefício por Vulnerabilidade
Temporária

0

Bolsa Família 92

10.6.5.13. Percentual de usuárias, que foram acompanhadas pela
equipe técnica (Assistente Social e Psicólogo) ao longo
do semestre/ano (considerar aqui os usuários que
aceitaram ou buscaram espontaneamente o
atendimento psicossocial):

Superior a 90 %

10.6.5.14. Percentual de usuárias encaminhadas para programas
de transferência de renda e/ ou outros  serviços
públicos:

Superior a 80%

10.6.5.15. Percentual de usuárias, acompanhadas pela equipe
técnica, com Plano Individual de Atendimento – PIA no
exercício

Superior a 80 %

10.7. Impacto Esperado

Observamos que em 2021, de maneira significativa, os motivos mais expressivos

resultantes aos acolhimentos, foram as questões sociais geradas pelo uso de substâncias

e a questões financeiras, somadas à desconstrução de vínculos familiares, comunitários

e/ou afetivos.
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O trabalho realizado pelo Serviço Feminino em 2021 através dos atendimentos

individuais e coletivos em parceria com os equipamentos da Rede Municipal, contribuíram

para a redução de danos vivenciados pelas acolhidas possibilitando a reconstrução de

vínculos e/ou o retorno ao convívio social, assim como auxiliou nas questões pertinentes a

emancipação das mesmas.
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11. Projeto Flor de Liz

Endereço do Projeto: Rua Serra Azul, nº 469 | Vila Carmela | CEP: 07178-530

Data de início das atividades: 01 de Janeiro 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Elivanete Silveira Torquato

Formação do Responsável pela Execução: Pedagoga

Tipo de serviço: Serviço de Acolhimento Institucional Para Pessoas Adultas em Situação

de Rua – Feminino
Fonte de Financiamento: FMAS

Período de Referência: Anual - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado 20 20 20 20 20 20

Número Atendidos Executado 22 19 26 18 14 19

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 20 20 20 20 20 20

Número Atendidos Executado 13 14 12 10 14 -

11.1. Atividades Desenvolvidas

Durante estes dois semestres do ano corrente, foram realizados os atendimentos

psicossociais, como as escutas individuais, rodas de conversa, atividades,

Psicoterapêuticas em grupo, atividades sócio educativas, atividades culturais e de lazer,

dinâmicas interativas, atividades socioeducativas de convivência, socialização e atividades

com diversas temáticas, tais como: Aniversariantes do mês, (realizada mensalmente);

Janeiro Branco: mês da saúde mental e bem estar;∙

Fevereiro: Bailinho de Carnaval;

Março: Mês da Mulher;

Junho: Festa Junina;

Agosto Lilás: Campanha ao combate da violência contra as mulheres;

Setembro Amarelo: campanha de prevenção ao suicídio; ∙
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Outubro Rosa: Campanha de prevenção e conscientização ao câncer de mama;

Novembro: Dia Nacional da Consciência Negra, Halloween;

Dezembro: festividades natalinas e de final de ano.

Oficinas de artesanato com materiais reutilizáveis e/ou de baixo custo; Atividade

Física: Dança, Aulas de Alongamento; Dia da Beleza: Participação dos grupos voluntários

com trabalho de manicure e cabeleireiro; Participação em atividades interativas dos grupos

voluntários das igrejas evangélicas locais; Realizamos também, “Sessões Pipoca”, onde

foram exibidos filmes baseados em fatos reais, com temáticas que abordaram assuntos

como violência contra mulher, relacionamento abusivos, preconceito, racismo,

empoderamento  feminino, entre outros.

As atividades de um modo geral, tiveram entre outros objetivos, orientar, agregar

conhecimento, estimular a participação das conviventes dentro do equipamento e criar

senso crítico sobre a realidade social fora do equipamento, trabalhando as questões

referentes ao processo de emancipação das mesmas, além de propiciar momentos de

descontração e interação entre as conviventes e equipe de colaboradores. Ressaltamos

que diariamente e inclusive nas atividades coletivas, as acolhidas foram orientadas sobre a

prevenção contra o vírus COVID-19 e disponibilizamos máscaras, álcool em gel, sabão para

higienização, a fim de intensificar os cuidados diários que auxiliam na prevenção ao vírus.

Porém, mesmo sob constante aconselhamento, algumas acolhidas recusaram aderir às

orientações. Contudo não houve casos confirmados de atendidas que contraíram o vírus no

período em que estavam acolhidas.

No decorrer do ano, através de videochamadas, e presencialmente, foram

realizadas reuniões para discussão de casos e pactuar articulações e metas, com outros

Serviços como: Gestores da Instituição e Coordenadores dos Serviços de Acolhimento

Adulto, SEPOP, Serviço Especializado em Abordagem Social Serviços de Alta e Média

Complexidade, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Posto Avançado de

Atendimento Humanizado ao Migrante, Serviços de saúde como UBS Carmela, CAPS Arco

Iris. De acordo com a demanda apresentada, foram realizados encaminhamentos para

diversos Serviços Assistenciais e/ou de Saúde, tais como: UBS Carmela Cartório Civil

;CAPS ; Poupatempo Guarulhos;Hosp. Municipal de Urgências-HMU CREAS Marcos Freire

;Casa das Rosas Margaridas e Beth’s INSS CRAS Ponte Alta; Hosp. Pimentas Bonsucesso

Programa de Zeladoria Social “Cuidando” ,CAPS AD ,P.A Bonsucesso, P.A São João;

Defensoria Pública. No que tange os acolhimentos, foi realizada busca ativa de contatos

dos familiares das acolhidas, via telefone, redes sociais e visitas domiciliares. Realizamos

também, recambios de algumas atendidas as suas cidades de origem, assim como
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transferências para outros serviços de acolhimento de acordo com o perfil apresentado.

Contudo, muitas usuárias acolhidas realizaram os desligamentos do serviço,

voluntariamente, ou  desistência por motivo de abandono/ evasão.

11.2. Objetivos

Ao iniciarmos o ano de 2021, a equipe técnica, equipe de colaboradores e

atendentes para compartilharmos com sugestões e apontamentos traçados para melhoria

do trabalho realizado, assim como a convivência harmoniosa dentro do equipamento, com

vistas nos possíveis desligamentos por motivo de emancipação e/ou retorno familiar. Ao

decorrer do ano, as metas foram revistas e replanejadas, de acordo com as mudanças

necessárias, ao decorrer dos meses, visando atender de forma isonômica a demanda das

atendidas.com equidade. Dessa forma foi possível obter uma devolutiva regularmente

satisfatória diante do que fora proposto pelo equipamento, dentro das possibilidades de

atendimento.

11.3. Quadro de Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Coordenadora Ensino Superior
Completo

CLT

01 Assistente Social Ensino Superior
Completo

CLT

01 Psicóloga Ensino Superior
Completo

CLT

04 Agentes Sociais Ensino Médio Completo CLT

01 Cozinheira Ensino Fundamental
Completo

CLT

01 Assistente
Administrativo

Ensino Médio Completo CLT

01 Aux. Serviços Gerais Ensino Fundamental
Completo

CLT
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11.4. Pontos Facilitadores

Identificamos como pontos facilitadores atividades realizadas em parceria com

outros serviços, assim como  a participação dos grupos voluntários como:

● A participação dos voluntários do “Espaço Bela Harmonia” e Studio Eli

Cabeleireiro, incentivando o autocuidado e trabalhando a autoestima das

acolhidas;

● A articulação entre os equipamentos da Rede de Saúde (UBS Carmela,

CAPS Arco Iris)

● Inserção ao mercado de trabalho através do Programa de Zeladoria Social

“Cuidando”.

● Campanha de vacinação contra COVID-19 nos serviços de acolhimento

∙ Grupo de voluntários das igrejas evangélicas

● Orientação de noções básicas em atendimento de primeiros socorros-

Bombeiro Civil Fernando Aparecido, entre outras  ações.

11.5. Pontos de Estrangulamento

O Serviço de Acolhimento apresentou uma demanda expressiva em relação às

usuárias/ acolhidas com dificuldades psicológicas e/ou psiquiátricas, algumas delas sem

autonomia para executar até mesmo o auto-cuidado diários e para execução das rotinas

cotidianas, além das questões e comprometimentos com a drogadição

Diante do contexto do perfil apresentado pelas acolhidas, além do atendimento

psicossocial da equipe técnica, houve encaminhamentos junto ao CAPS AD, CAPS Arco

Íris e oferta de tratamento Comunidade Terapêutica, porém algumas atendidas não

aderiram, ou não deram continuidade aos encaminhamentos  prestados.

As atendidas também apresentam perfil de quebra dos vínculos familiares/afetivos e

em alguns casos, devido a dificuldades cognitivas não externam informações concretas

sobre seus históricos. Diante dos fatos constantemente, realizamos busca ativa, por meio

de contatos telefônicos, redes sociais, visitas domiciliares, auxílio IIRGD - Instituto de

Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - Polícia Civil SP, para resgatar informações

referente ao histórico de vida das acolhidas e intensificar o fortalecimento de vínculos com

intuito de promover o retorno familiar, porém muitos familiares apresentam resistência e

desinteresse  na proposta de retorno ao convívio familiar.
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11.6. Síntese Estatística

11.6.1. Número de usuarios : 181

11.6.2. Número de Usuárias por termo de fomento: 120

11.6.3. Número de Desligamentos: 54

11.6.4. Encaminhamentos Realizados

UBS Carmela: 52

CAPS Arco Iris 60

Hosp. Pimentas Bonsucesso 8

Casa das Rosas Margaridas e Beths 1

CRAS Ponte Alta: 25

Hosp. Municipal Da Criança e do  Adolescente 10

Instituto Forte 1

Programa de Zeladoria Social “Cuidando”: 2

CAPS AD 4

CEMEG-SÃO JOÃO 9

CREAS MARCOS FREIRE 8

P.A Bonsucesso: 26

Poupa Tempo Guarulhos: 52

Cartório Eleitoral 60

Hosp. Municipal de Urgencias (HMU) 8

CAE Brigadeiro - SP 2

ILPI 3

Casa de Passagem 7

SAMIM 1

11.6.5. Resultados Quantitativos
11.6.5.1. Número de atendidos por sexo

Feminino Cisgênrero Feminino Transgênero

175 06
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11.6.5.2. Faixa etária das atendidas

Faixa Etária Quantidade

18 a 25 anos 9

26 a 40 anos 17

41 a 50 anos 54

51 a 60 anos 87

Acima de 61 anos 14

11.6.5.3. Origem das atendidas

Regiões Brasileiras

Origem Quantidade

Sul 01

Sudeste 119

Norte 1

Nordeste 51

Centro-Oeste 01

Migrantes Estrangeiras

Origem Quantidade

Haiti 04

Bolívia 01

Colômbia 03

11.6.5.4. Escolaridade das atendidas

Escolaridade Quantidade

Fundamental Incompleto 56

Fundamental Completo 60

Médio Incompleto 19
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Médio Completo 21

Superior Incompleto ou Completo 14

Sem Escolaridade 11

11.6.5.5. Estado Civil

Estado Civil Quantidade

Solteira 174

Viúva 01

União Estável 00

Casada 06

11.6.5.6. Situação de Trabalho

Condições Quantidade

CLT 02

Trabalhos Esporádicos 00

Sem Vínculo Empregatícios 03

Atendidas Encaminhadas para Mercado de Trabalho

Formal 02

Informal 03

11.6.5.7. Motivo de Acolhimento

Motivo Quantidade

Sem vínculo familiar 88

Sem renda para moradia 93
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11.6.5.8. Famílias contatadas por meio de Telefone, Rede Sociais,
Visitas Domiciliares ou ao Equipamento:

Não foram realizados contatos .

11.6.5.9. Retorno Familiares

05 usuárias

11.6.5.10. Atendidas Reincidentes

08 usuárias

11.6.5.11. Atendidas inseridas em programas de transferência de
renda

Benefício Quantidade

Aposentadoria por Invalidez 0

BPC 9

Benefício por Vulnerabilidade
Temporária

0

Bolsa Família 95

11.6.5.12. Percentual de usuárias, que foram acompanhadas pela
equipe técnica (Assistente Social e Psicólogo) ao longo
do semestre/ano (considerar aqui os usuários que
aceitaram ou buscaram espontaneamente o
atendimento psicossocial):

Superior a 85 %

11.6.5.13. Percentual de usuárias encaminhadas para programas
de transferência de renda e/ ou outros  serviços
públicos:
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Superior a 80%

11.6.5.14. Percentual de usuárias, acompanhadas pela equipe
técnica, com Plano Individual de Atendimento – PIA no
exercício

Superior a 80 %

11.7. Impacto Esperado
De um modo geral, podemos identificar que os motivos mais expressivos resultantes

em acolhimentos, foram as questões sociais geradas, pelo uso de substâncias e a

questões financeiras, somadas à desconstrução de vínculos familiares, comunitários e/ou

afetivos.

De acordo com a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, o trabalho realizado

pelo Serviço Feminino em 2021 através dos atendimentos individuais e coletivos em

parceria com os equipamentos da Rede Municipal, contribuíram para a redução de danos

vivenciados pelas acolhidas possibilitando a reconstrução de vínculos e/ou o retomo ao

convívio social, assim como auxiliou nas questões pertinentes a emancipação das

mesmas.
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12. Projeto Retomando
12.1. Unidade I - Bambi

Endereço do Projeto: Rua Gerânio, n 357 |  Parque Residencial Bambi | Cep: 07159-650

Data de início das atividades: 01 de Janeiro 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Andressa Rodrigues Maciel

Formação do Responsável pela Execução: Assistente Social

Tipo de serviço: Serviço de Acolhimento Institucional Para Pessoas Adultas em Situação

de Rua – Masculino
Fonte de Financiamento: FMAS

Período de Referência: Anual - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado 100 100 100 100 100 100

Número Atendidos Executado 139 110 146 148 144 150

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 100 100 100 100 100 100

Número Atendidos Executado 190 229 187 151 165 133

12.1.1. Atividades Desenvolvidas

Reuniões técnicas
Reuniões realizadas entre funcionário do serviço no intuito de discutir melhorias,

alinhar o plano de trabalho e aperfeiçoar os procedimentos técnicos no equipamento. Foram

realizadas 44 reuniões de equipe técnica com o total de 79 participações de janeiro a

dezembro de 2021.

Grupos de Auto Ajuda
Composto por atendidos que apresentam questões psicossociais em comum, com

objetivo de promover trocas de experiências no intuito de reduzir a sensação de exclusão e
Guarulhos - 2022

99



nucleobatuira.org.br

os estigmas sociais. Foram realizados 14 grupos de auto ajuda com o total de 151

participações de janeiro a dezembro de 2021.

Rodas de Conversa
Construir espaços de diálogo permitindo um ambiente acolhedor na intenção de

desenvolver a livre expressão e o compartilhamento de ideias acerca de determinados

temas relacionados a um grupo social.Foram realizadas 13 rodas de conversa com o total

de 170 participações de janeiro a dezembro de 2021.

Oficinas
Promover atividades com caráter formativo, focando a convivência e a troca cultural

do grupo estimulando a sensibilidade artísticas, as funções cognitivas e motoras visando a

promoção da sociabilidade e o respeito às pluralidades. Foram realizadas 24 oficinas com o

total de 149 participações de janeiro a dezembro de 2021.

Recreação e Lazer
Promover entretenimento de maneira descontraída no intuito de substituir o tempo

ocioso por atividades que reúnam os grupos com pontos de interesse em comum,

promovendo momentos agradáveis. Foram realizadas 30 atividades de recreação e lazer

com o total de 265 participações de janeiro a dezembro de 2021.

Atividades Lúdicas
Promover a motivação, a autoestima e a segurança, através de atividades em forma

de brincadeiras com regras ou normas mais livres que fomentem desafios a serem

resolvidos de maneira individual ou em grupo.

Foram realizadas 17 atividades lúdicas com o total de 147 participações de janeiro a

dezembro de 2021.

Atividades Físicas
Canalizar o gasto de energia de maneira produtiva e saudável, visando a

manutenção corporal e a substituição do uso de drogas, uma vez que as atividades físicas

liberam hormônios responsáveis por sentimentos associados ao prazer, alívio e

relaxamento. Foram realizadas 15 atividades físicas com o total de 165 participações de

janeiro a dezembro de 2021.
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Integração e Convivência Social
Promover a integração social dos usuários do serviço entre sí dentro do acolhimento

e com a comunidade externa, na intenção de restabelecer os laços sociais de maneira

harmoniosa e contínua. Foram realizadas 27 atividades de integração e convivência social

com o total de 286 participações de janeiro a dezembro de 2021.

Reuniões com os usuários do Serviço
Promover conhecimento acerca de um determinado tema proposto visando o

esclarecimento do funcionamento do Serviço, da vivência social e comunitária e a escuta

das demandas dos usuários em busca de melhorias mútuas entre equipe de trabalho e

acolhidos. Foram realizadas 18 reuniões com o total de 255 participações de janeiro a

dezembro de 2021.

12.1.2. Objetivos

O objetivo é diminuir os riscos sociais de homens em situação de rua,

garantindo-lhes dignidade e resgate de sua autonomia, fazendo os encaminhamentos

necessários como regularização de documentação, encaminhamentos para os serviços de

saúde e assistência. A equipe técnica realiza reuniões semanalmente ou quando necessário

com os atendidos com intuito de orientar sobre postura e didática para que possa melhorar

seu desempenho em entrevistas de emprego, além de encaminhar para empresas parceiras

desse equipamento e de disponibilizar informações sobre vagas em outras empresas na

região.
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12.1.3. Quadro de Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Coordenadora Ensino Superior
Completo

CLT

01 Assistente Social Ensino Superior
Completo

CLT

01 Psicólogo Ensino Superior
Completo

CLT

11 Agentes Sociais Ensino Médio
Completo

CLT

02 Cozinheira Ensino
Fundamental

Completo

CLT

02 Auxiliares de Cozinha Ensino
Fundamental

Completo

CLT

01 Aux. Serviços Gerais Ensino
Fundamental

Completo

CLT

12.1.4. Pontos Facilitadores

● Boa articulação com a UBS Bambi;

● Boa articulação com o CEU Bonsucesso e CEU Bambi;

● Boa articulação com o CRAS Ponte alta;

● Boa articulação com CAPS Arco-iris;

● Boa articulação com o SAE – Carlos Cruz;

● Boa articulação com o Hospital Pimentas e Hospital Municipal de Urgências;

● Boa articulação com o P.A. Bonsucesso;

● Boa articulação com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social;

● Proximidade do ponto de ônibus;

● Fácil acesso a mercados e bancos;

● Possibilidade de Recâmbio para os atendidos que possuem vínculos com familiares

de outros municípios e estados;
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Buscamos articulação com unidades básicas e no caso de usuários com sintomas,

ou suspeitas o mesmo é encaminhado imediatamente para a unidade de pronto

atendimento mais próxima (PA Bonsucesso). Parceria com a UBS Bambi para

conscientização das campanhas de saúde dentro do acolhimento e referenciamento. Além

da articulação com os CAPS AD, Arco, para acompanhamento das questões de saúde e

sofrimento mental. Articulação com Serviço Social do Hospital Municipal de Urgências –

HMU, Hospital Geral de Guarulhos e Hospital Stella Maris para acompanhamento dos

acolhidos internados e discussão de casos. Em parceria com a Secretaria de

Desenvolvimento e Assistência Social, o projeto Zeladoria Cuidando – houve grande

adesão dos conviventes, e a partir deste projeto a socialização e a importância do trabalho

como estratégia de superação da situação de rua. Destaca-se também o fluxo estabelecido

com o Poupa Tempo para emissão de 2° via de RGs, CPFs, Títulos de Eleitor e CNHs.

12.1.5. Pontos de Estrangulamento

● Ausência de vagas escolares EJA;

● Morosidade em atendimento médico em especialidades;

● Dificuldade de reinserção no mercado de trabalho devido ao preconceito e à baixa

● Escolaridade dos usuários;

● Falta constante de atendimento médico na UBS Bambi

● Dificuldade em emitir segundas vias de título de eleitor e certificado de reservista

devido a não isenção de taxa por parte dos órgãos responsáveis pela emissão dos

documentos;

● Dificuldade de locomoção dos atendidos à região central do município devido a

distância, e a não adesão de empresas de ônibus às declarações de

hipossuficiência econômica e extrema vulnerabilidade para gratuidade no transporte.

Através de reuniões técnicas entre equipe do serviço e demais equipes de hospitais

e unidades básicas de saúde, tentamos solucionar, principalmente a ausência de médicos

na rede de saúde e os caminhos alternativos para tal problemática.

Visando aumentar a inclusão dos usuários deste Serviço no mercado de trabalho,

firmamos uma parceria com a empresa Stars, que encaminha de maneira esporádica,

informal e remunerada, os usuários deste Serviço para atividades laborativas como chapas

em empresas de carga e descarga.
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12.1.6. Síntese Estatística

12.1.6.1. Número de Atendidos: 1.892

12.1.6.2. Número de Usuárias por termo de fomento: 100 acolhidos

12.1.6.3. Número de Desligamentos: 693

12.1.6.4. Encaminhamentos Realizados

Para outro serviço 17

SAI Porto Seguro 1

SAI CENTRO 10

CADÚNICO 240

BPC 9

Auxílio Doença 6

Consulado 3

RG 141

CPF 94

Reservista 33

CTPS 18

Guarupass 17

INSS 6

Outros 76
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12.2. Unidade II - Centro

Endereço do Projeto: Rua Francisco de Paula Santana nº 44 | Vila das Palmeiras | Cep:

07112-020

Data de início das atividades: 01 de Janeiro 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Kleber Sobral de Souza

Formação do Responsável pela Execução: Assistente Social

Tipo de serviço: Serviço de Acolhimento Institucional Para Pessoas Adultas em Situação

de Rua – Masculino
Fonte de Financiamento: FMAS

Período de Referência: Anual - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado 45 100 100 100 100 100

Número Atendidos Executado 65 102 152 137 146 135

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 100 100 100 100 100 100

Número Atendidos Executado 137 135 133 130 132 130

12.2.1. Atividades Desenvolvidas

● ATIVIDADE PSICOSSOCIAL
Mediador: Patrícia (psicóloga)

Número total de Participantes: 89

Atividade direcionada para a reflexão das metas a serem projetadas para o ano de

2021, desenvolvendo um despertar motivacional para as ações dos acolhidos, visando o

fortalecimento de novos projetos de vida.
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● Atividade Dinâmica dos sonhos e Medo
Mediador: Ricardo (agente social) e Leide (agente Social)

Atividade realizada para o fortalecimento das ações, diante dos medos e situações

que acarretam a descontinuidade de novos projetos de vida, dando subsídios para a

construção do plano individual de atendimento.

● Culto Religioso
Mediador: Igreja Universal

Atividade desenvolvida visando a integração entre os acolhidos na perspectiva da

espiritualidade, através dessa ação conseguimos despertar novos projetos de vida, além de

servir como instrumento de substituição ao uso de substâncias psicoativas.

● Grupo de autoajuda em Narcóticos Anônimos - 1° ao 12 passo.
Número Total de Participantes: 265

Atividade direcionada aos acolhidos que de alguma forma apresentam demandas

relacionadas ao uso de substâncias psicoativas.

Através do programa em Narcóticos Anônimos realizamos a sensibilização para

novos projetos de vida, oportunizando novas ferramentas para a recuperação e a prevenção

de recaídas relacionadas ao uso. 

 

● Roda de conversas
Número total de Participantes: 680

Mediador: Kleber (coordenador) 

Atividade desenvolvida através de grupos de estudo referente às personalidades que

fizeram história na sociedade brasileira e mundial.

Através desses exemplos, desenvolvemos temas como cidadania, luta pelos direitos

civis, combate ao racismo e processos de educação.

● Assembleia Participativa 

Atividade de cunho deliberativo para tratar das questões relacionadas ao dia a dia do

serviço de acolhimento. Momento de avaliação das atividades propostas e fortalecimento da
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convivência comunitária. Desta forma avaliamos pontos que necessitam de ajustes para o

bom funcionamento do serviço e a melhor integração entre os conviventes

● Reunião de equipe SAI- CENTRO Retomando II
Atividade de cunho deliberativo para tratar das questões relacionadas ao dia a dia do

serviço de acolhimento. Momento de avaliação das atividades propostas e fortalecimento da

convivência comunitária. Desta forma avaliamos pontos que necessitam de ajustes para o

bom funcionamento do serviço e a melhor integração entre os conviventes.

● Reunião Intersetorial com CAPS ARCO ÍRIS.

Mediador: Psicólogo Robson / Assistente Social: Samara

Esta reunião teve por finalidade promover ações e estratégias de manejo ao público

que apresenta questões de saúde mental, buscando um olhar humanizado de atendimento

ao público em específico.

● Processo seletivo para as vagas de emprego da empresa Aurora Alimentos.
Mediador: Secretaria de desenvolvimento e Assistência Social (SDAS)

Psicóloga: Patrícia

Assistente Social: Diego

Na ocasião realizamos reunião com os candidatos à vaga de emprego para

motivá-los no momento da entrevista, abordando formas de comportamento, gestos e

escuta.

● Setembro Amarelo
Mediadora: Psicóloga /Patrícia

Esta atividade teve por finalidade a conscientização e a prevenção ao suicídio.

Através de uma conversa lúdica expusemos situações que contribuem a pratica do

suicídio, métodos de prevenção foram abordados, para uma melhor abordagem preventiva.

● Semana dos Direitos Humanos
Mediador: Cientista político Carlos Eduardo (Dudu)
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Esta atividade foi realizada em consonância a semana nacional dos direitos

humanos sendo parte de uma série de atividades voltadas ao tema.

Através dessa ação, abordamos a temática voltada à garantia e as ações que violam

os direitos da pessoa, em específico, a população em situação de rua e vulnerabilidade

social.

Tratamos também da historicidade que culminaram os processos de fortalecimento

dos direitos humanos.

● Atividades lúdicas
Mediador: Kleber 

Número total de Participantes: 74

Atividade: Musicoterapia 

Esta atividade teve por objetivo, promover através da memória auditiva, formas de

convivência familiar e comunitária, sendo um instrumento facilitador das expressões

individuais e conjuntas. Além de ser uma ferramenta de avaliação das expressões

corporais.

Amarelinha Africana

Momento de integração e fortalecimento das ações voltadas à coordenação motora,

memorização e agilidade.

Oficina de Dança
Facilitadora: Mariana (assistente social)

Atividade de expressão corporal, onde todos acolhidos e funcionários, escolhem

uma música para ouvirmos no pátio do acolhimento e consequentemente, realizam uma

dança, momento de descontração e harmonia na convivência social e comunitária, além de

possibilitar o resgate de lembranças positivas através das mensagens das músicas de todos

os gêneros.
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Atividade Consciência Negra.

Mediador: Sistema de Som Baquira

Esta atividade teve por finalidade a promoção de ações voltadas ao dia da

consciência negra, através da música e de leitura de textos de grandes pensadores da luta

racial. foram realizados cortes de cabelo aos acolhidos.

● Oficina de materiais reutilizáveis
Facilitador: Kleber

Número total de Participantes: 67

Artesanato: confecção de vasos para suculentas.

Esta atividade teve por finalidade desenvolver habilidades motoras em um primeiro

momento, em seguida desenvolvemos habilidades de plantio na perspectiva do

desenvolvimento ao cuidado com a vida.

Artesanato: Grandes personalidades da humanidade.
Esta atividade teve por finalidade o desenvolvimento de materiais reutilizáveis em

obras de arte.

Vale ressaltar que esta atividade possui um grande valor simbólico, uma vez que

transformamos os materiais sem aparente utilidade em algo útil, assim permeando o

processo de sensibilização dos nossos acolhidos.

● Confecção de Cartazes / Temática -Novembro AZUL
Mediador: Psicóloga Patrícia

Atividade direcionada a temática do novembro azul enfatizando a importância do

cuidado à saúde do homem.

Realizamos impressões de diversas imagens explicativas para a decoração da

unidade de acolhimento, sobre a importância da prevenção contra o câncer de próstata.

● Confecção de Decorativo de Natal
Mediadora: Leide Agente social

Atividade direcionada a temática do natal
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Através da confecção dos cartazes, promovemos sensibilização a esta data

comemorativa, trabalhamos memória afetiva, coordenação motora, convivência comunitária.

● Atividade Física
 

Facilitador:  Ricardo (agente social)

Número total de participantes: 20

Atividade direcionada a prática da atividade física, ao auto cuidado, servindo como

ferramenta de substituição ao uso de substâncias psicoativas.

● Reabilitação/ Antonio Carlos da Silva 

Mediadora:  Assistente Social Mariana.

  

A reabilitação é um processo ao qual exige bastante persistência e força de vontade,

sendo de suma importância a colaboração de todos neste árduo processo, não se trata

somente de uma ação isolada, mas de todos os atores envolvidos para tal.

● IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19
Mediador: Secretaria da Saúde

Número total de participantes: 486

Referente ao enfrentamento da COVID-19, articulamos junto a UBS Paraventi a

vacinação de nossos acolhidos. Foram imunizados em primeiro momento os idosos com a

1ª dosa da Astrazeneca na data de 17/06/2021. A dose de reforço a esse público foi

aplicada na data de 10/09/2021, também Astrazeneca.

Em 01/07/2021 foi realizada outra ação dentro do acolhimento, agora voltado aos

que não foram imunizados inicialmente, onde foram aplicadas as vacinas de dose única da

Jansen. Ao longo de todo ano de 2021, realizamos ações e sensibilizações de autocuidado

e cuidado mútuo para combate a pandemia, disponibilizando máscaras descartáveis, álcool

em gel, sensibilização referente ao número de saídas dos acolhidos, distanciamento social

e higiene.

O serviço de acolhimento institucional já vinha trabalhando a questão do

compartilhamento de materiais pertinente ao uso de substâncias psicoativas. Devido a
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pandemia de COVID-19, intensificamos a sensibilização para o não compartilhamento

devido a iminência de maior contaminação e proliferação do vírus ao público atendido.

Frente à falta de informação ou informações falsas, uma parcela dos nossos

acolhidos apresentou recusa na adesão à imunização, sendo necessário uma maior

sensibilização, demonstrando em rodas de conversas os números alarmantes de mortes no

Brasil por conta da não adesão às vacinas de combate a COVID-19.

● Ação de Saúde/ Parceria escola Grau Técnico
TEMA: IST (InfecçõesSexualmente Ttransmissíveis)

Ação promovida pelos estagiários do curso de enfermagem da Escola Grau Técnico

Atividade coletiva direcionada ao autocuidado dos nossos acolhidos. Foram

realizados cortes de cabelo, distribuição de preservativos além de uma palestra sobre

Infecções Sexualmente Transmissíveis.

● Novembro Azul
Mediador: Wermeson (Psicólogo), Jadhy (Enfermeira), Vic Nutricionista e Neidina

(Enfermeira).

Secretaria da Saúde.

Palestra sobre a temática do novembro azul, na oportunidade foi aberta uma roda de

conversa com os acolhidos para o compartilhamento de dúvidas e questionamentos sobre o

câncer de próstata, além de uma dinâmica com fatos falsos e verídicos relacionados à

doença, os palestrantes foram Wermeson (Psicólogo), Jadhy (Enfermeira), Vic Nutricionista

e Neidina (Enfermeira).

● Vacinação dos colaboradores do Serviço de Acolhimento contra a COVID-19,
ação em parceria com a UBS Paraventi.

● IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS
Mediador: DPAN (Departamento de Proteção Animal)

Através de parceria com o DPAN – Departamento de Proteção Animal, realizamos a

vacinação e controle de pragas dos pets dos nossos acolhidos.

Guarulhos - 2022
111



nucleobatuira.org.br

Este espaço é destinado aos animais dos acolhidos que não acessaram o

acolhimento por não ter onde deixar seus pets.

● Integração e Convivência social 
Aniversariantes do mês

Comemoração dos aniversariantes do mês e Bingo recreativo.

Número total de participantes: 768

Comemoração dos aniversariantes do mês, ação realizada com intuito de promover

a celebração e valorização da vida, juntamente com o bingo recreativo momento para o

fortalecimento da convivência entre os acolhidos e descontração. 

● Bazar Solidário
Bazar Beneficente com café da manhã, ação realizada em parceria com a UNG

(Alunas de psicologia)

Integração entre os acolhidos e universitários, proporcionando momento de reflexão

e integração.

● Visita ao Zoológico de Guarulhos
Mediador: Psicóloga Patrícia / Agente Social

Número total de participantes: 08

Realizamos visita ao zoológico de Guarulhos, este passeio foi direcionado aos

acolhidos com mobilidade reduzida do serviço de acolhimento. Após observação dos

animais, realizamos um piquenique nas dependências do zoológico, onde os acolhidos

puderam vivenciar toda a natureza ali presente.

● Fortalecimento e restabelecimento dos vínculos familiares.
Durante o ano de 2021 foram realizados 297 contatos telefônicos para familiares, 25

atendimentos às famílias dos acolhidos e 05 visitas domiciliares visando o fortalecimento de

vínculos.

Neste período tivemos 1533 acolhidos sendo 1533 do sexo masculino. Dentre o

período de acompanhamento e evolução de um de nossos atendidos, houve um acolhido
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cujo se identificou como transgênero, após algumas conversas com a psicóloga do

acolhimento foi realizada a sensibilização do acolhido e pactuado a transferência da mesma

para a casa de passagem feminina.

12.2.2. Objetivos

Favorecer e fortalecer a garantia de direitos e deveres enquanto cidadão, através de

processos construídos com escuta qualificada, em atendimento individual, e grupal com

caráter deliberativo, buscando melhor acompanhamento dos conviventes e sua autonomia,

respeito mútuo, valorização da identidade, autoestima, e novas perspectivas de vida

adquiridas no decorrer do trabalho realizado com a equipe técnica e apoio dos

colaboradores, promovendo proposta de acolhimento fixo na diminuição dos riscos sociais

antes vivenciados enquanto estavam em situação de rua, mudando as condições de

vulnerabilidade social, para ter suporte a ressocialização, visando o fortalecimento dos

vínculos com possibilidade de retorno à convivência familiar, saúde, trabalho, educação e

mudança de hábitos.

12.2.3. Quadro de Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Coordenadora Ensino Superior Completo CLT

01 Assistente Social Ensino Superior Completo CLT

01 Psicólogo Ensino Superior Completo CLT

12 Agentes Sociais Ensino Médio Completo CLT

02 Cozinheira Ensino Fundamental
Completo

CLT

02 Auxiliares de Cozinha Ensino Fundamental
Completo

CLT

01 Aux. Serviços Gerais Ensino Fundamental
Completo

CLT
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12.2.4. Pontos Facilitadores

O serviço está próximo do SEPOP, SEAS, e outros serviços da rede

socioassistencial e saúde da região central. Parceria com a UBS Paraventi para

conscientização das campanhas de saúde dentro do acolhimento e referenciamento. Além

da articulação com os CAPS AD, Arco Íris, Alvorecer e CAPS Bom Clima, Centro de

Testagem e Aconselhamento (CTA) e SAE Carlos Cruz. Articulação com Serviço Social do

Hospital Municipal de Urgências – HMU, Hospital Geral de Guarulhos e Hospital Stella

Maris para acompanhamento dos acolhidos internados, retorno pós-operatórios e

articulação com os CEMEG’S para acompanhamento dos acolhidos com especialidades

médicas. Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o projeto

Zeladoria Cuidando – houve grande adesão dos usuários , e a partir deste projeto a

socialização e a importância do trabalho como estratégia de superação da situação de rua.

Parceria com Poupa Tempo Guarulhos, para agilizar o agendamento de regularização de

documentos, Consultório de Rua, Missão Paz, transferência imigrantes, Posto Avançado de

Atendimento Humanizado ao Migrante, Consulados.

12.2.5. Pontos de Estrangulamento

Devido à pandemia do Coronavírus, nos adaptamos às restrições, onde reduzimos

os encaminhamentos em outras especialidades de saúde devido à prioridade imposta pelos

equipamentos de saúde, no atendimento aos casos de Covid-19. Reduzimos o número de

encaminhamentos para a emissão de alguns documentos, devido às condições de

agendamento imposta pelos órgãos de emissão dos mesmos.

Os passeios em espaços públicos e privados foram reduzidos de forma significativa,

assim como os postos de trabalho, formal e informal.

Novas adaptações dentro da rotina operacional do acolhimento foram realizadas,

como a redução de assembleias para evitar uma maior aglomeração.

A não adesão ao uso de máscara também foi um ponto dificultador, sendo

necessário a sensibilização em cuidados básicos de saúde, antes de alcançar o objetivo

final.

Com a retomada dos serviços intersetoriais, os encaminhamentos foram gradativos,

documentos pessoais, passeios, visitas domiciliares e técnicas. A equipe procurou superar

tais desafios, intensificando o diálogo com a rede socioassistencial através de contato

telefônico e discussão de caso para garantir os encaminhamentos das demandas, ofertando
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atendimentos individualizados, seguindo todos os protocolos de segurança contra

COVID-19.

Neste ano de 2021 realizamos atividades visando a integração dos usuários ,

contribuindo significativamente no desenvolvimento das ações de fortalecimento de novos

projetos de vida, autonomia, visão de sociedade, independência e autocuidado.

12.2.6. Síntese Estatística

12.2.6.1. Número de Atendidos: 1.463

12.2.6.2. Número de Usuárias por termo de fomento: 100 acolhidos

12.2.6.3. Número de Desligamentos: 398

12.2.6.3.1. Número de Superação da Motivação Inicial:
70

12.2.6.3.2. Transferência SAI Bambi: 26

12.2.6.3.3. Transferência SAI Taboão: 01

12.2.6.3.4. Recambio: 03

12.2.6.3.5. Desligamento com restrição: 34

12.2.6.3.6. Evasão: 133

12.2.6.3.7. A pedido: 52

12.2.6.3.8. Retorno familiar: 18

12.2.6.3.9. Recusa do serviço: 01

12.2.6.3.10. Transferência para outro serviço: 08

12.2.6.3.11. Não adesão à proposta do serviço: 62

12.2.6.3.12. Desligamento por indisciplina: 35

12.2.6.3.13. Falecimento: 02

12.2.6.3.14. Transferência para a casa de passagem
feminina: 01

12.2.6.4. Encaminhamentos Realizados e Articulações com a Rede
Intersetorial

Serviços Quantidade
CAPS Arco Íris 15
ILPI Lar Madre Regina 10
ILPI Pensionato São Francisco de Assis 08
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CAPS Alvorecer 04
SAE Carlos Cruz 03
Hospital Municipal de Urgência 11
Hospital Stella Maris 13
CAPS Bom Clima: 03
Consultório de Rua e Centro de Testagem e Aconselhamento 07
Poupatempo 05
IIRGD – Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – Polícia Civil SP 06
Casa do Imigrante- Missão PAZ: 07
Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante/PAAHM: 10
Consulado Geral de La República Argentina, Boliviano e Venezuelano 17
Centro de Apoio ao Migrante- Mundo Plural: 04
CRAI: Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes: 05
Visita domiciliar 03
3ª Fórum de Direitos Humanos 03
Projeto Cuidando 12
Projeto TEAR 03
CADÚNICO 35
BPC 15
Auxílio Doença 16
Consulado 21
RG 119
CPF 112
CAM 38
CTPS 35
GUARUPASS 10
INSS 29
Currículos e Documentos para admissão de trabalho 127

12.2.6.5. Atendidas inseridas em programas de transferência de
renda

Benefício Quantidade

BPC Deficiente 1

BPC 6

BPC Idoso 3

Bolsa Família 343

12.2.6.6. Número de Atendidos por Cútis
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Branco Pardo Preto

516 701 246

12.2.6.7. Faixa etária dos Atendidos

Faixa Etária Quantidade

18 a 25 anos 245

26 a 40 anos 164

41 a 50 anos 453

51 a 60 anos 439

Acima de 61 anos 162

12.2.6.8. Escolaridade

Escolaridade Quantidade

Fundamental Incompleto 511

Fundamental Completo 328

Médio Incompleto 384

Médio Completo 263

Superior Incompleto ou Completo 07

Retornaram para Escola ou Cursos 27

12.2.6.9. Situação de Trabalho

Condições Quantidade

CLT 29

Trabalhos Esporádicos 221

Sem Vínculo Empregatícios 1213
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12.2.6.10. Motivo de permanência em situação de rua

Uso abusivo de substâncias psicoativas, conflitos familiares e

desemprego.

12.2.6.11. Retorno Familiares

18 usuários

12.2.6.12. Retornos para Cidade de Origem

03 usuários

12.2.6.13. Número de encaminhamentos para de saúde

Serviço Quantidade

CAPS 386

UBS 194

PA 73

Hospitais 143

12.2.6.14. Reincidentes no Acolhimento

113 usuários

12.2.6.15. Percentual de usuários, que foram acompanhados pela
equipe técnica (Assistente Social e Psicólogo) ao longo
do semestre/ano (considerar aqui os usuários que
aceitaram ou buscaram espontaneamente o atendimento
psicossocial):

Meta satisfatória esperada: superior a 60%
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12.2.6.16. Percentual de usuários encaminhados para programas
de transferência de renda e/ ou outros serviços públicos

Meta parcialmente satisfatória: 70% a 90%

12.2.6.17. Percentual de usuários, acompanhados pela equipe
técnica, com Plano Individual de Atendimento – PIA no
exercício

Meta parcialmente satisfatória: 50% a 70%

12.2.7. Impacto Esperados

Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos e/ou

reincidência; redução da presença de pessoas em situação de abandono; indivíduos

protegidos e construção da autonomia.

Aspectos positivos e situações que contribuíram para o bom desenvolvimento do

projeto.

O serviço está próximo do SEPOP, SEAS, e outros serviços da rede

socioassistencial e saúde da região central. Parceria com a UBS Paraventi para

conscientização das campanhas de saúde dentro do acolhimento e referenciamento. Além

da articulação com os CAPS AD, Arco Íris, Alvorecer e CAPS Bom Clima, Centro de

Testagem e Aconselhamento (CTA) e SAE Carlos Cruz. Articulação com Serviço Social do

Hospital Municipal de Urgências – HMU, Hospital Geral de Guarulhos e Hospital Stella

Maris para acompanhamento dos acolhidos internados, retorno pós-operatórios e

articulação com os CEMEG’s para acompanhamento dos acolhidos com especialidades

médicas. Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o projeto

Zeladoria Cuidando – houve grande adesão dos conviventes, e a partir deste projeto a

socialização e a importância do trabalho como estratégia de superação da situação de rua.

Parceria com Poupa Tempo Guarulhos, para agilizar o agendamento de regularização de

documentos, Consultório de Rua, Missão Paz, transferência imigrantes, Posto Avançado de

Atendimento Humanizado ao Migrante, Consulados.
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13. Projeto Superação

Endereço do Projeto: Rua Flor da Serra. nº 252 | Vila Carmela | Cep: 07178-360

Data de início das atividades: 01 de Janeiro 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Maria Efigênia Diogo Sabino

Formação do Responsável pela Execução: Assistente Social

Tipo de serviço: Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com
Deficiência Residência Inclusiva
Fonte de Financiamento: FMAS

Período de Referência: Anual - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado 10 10 10 10 10 10

Número Atendidos Executado 10 10 10 10 10 10

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 10 10 10 10 10 10

Número Atendidos Executado 10 10 09 09 09 09

13.1. Atividades Desenvolvidas

No início do mês foi elaborado um cronograma com o objetivo de promover diversas

ações, sendo as atividades realizadas e direcionadas ao público atendido da Residência

Inclusiva: Articulação em rede, cuidados dispensados a horta e o jardim da unidade,

atendimentos individuais, dinâmicas em grupo, caminhadas nas dependências da unidade,

elaboração de painéis e decoração da unidade em datas festivas sendo de acordo com a

temática referente a cada mês, oficinas de pinturas na reutilização potinhos (artesanato),

trabalhando com miçangas, com caixinhas de MDF e palitos de sorvete, confeccionando

máscaras de carnaval para uso no baile de carnaval na unidade, jogos diversos, lanches

especiais, rodas de conversa com temas diversos, oficina de culinária aprendendo a fazer

hambúrguer e refrigerante artesanal (trabalho de estimulo e autonomia), passeios na praça

e caminhadas nas proximidades da unidade de acolhimento, cinema em casa com cine

pipoca, cuidados com a horta e o jardim da unidade no preparo da terra para o cultivo de
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novas colheitas, ensaio da quadrilha e festa julina. Exercícios de alongamento/danças no

Céu Bonsucesso, semanalmente e os atendidos assistiram apresentação de peça teatral,

dia da beleza com cuidados especiais com cabelos, unhas e pele, caça palavras, pinturas

no papel sulfite, uso de lápis de cor, giz de cera e tinta guache; “colorindo a casa dos

sonhos” imagens simbólicas das olimpíadas e da primavera, aulas de reforço a

leitura/escrita, comemoração dos aniversariantes do mês, atividades com colagens em

desenhos, almoços especiais de confraternização com variedades.

Nos meses de março e junho , os usuários/ residentes e colaboradores receberam

a 1ª e 2ª dose da vacina contra o COVID 19 e no mês de dezembro oito atendidos e os

colaboradores receberam a 3ª dose da vacina. A equipe de enfermagem da UBS de

referência compareceu na unidade, no mês de agosto para aplicar a vacina contra

Influenza H1N1 e colaboradores presentes receberam a vacina.

Ações voltadas para o desenvolvimento da autonomia, inserção na vida social
e comunitária.

Os usuários/ residentes que mantêm vínculos com familiares e amigos, mantiveram

contato por meio de aparelho de celular, redes sociais e do telefone fixo da unidade e

equipe técnica, mantendo desta forma o fortalecimento dos vínculos e dois usuários

receberam visita de familiares . Reforçando que de acordo com as orientações sanitárias,

são tomadas as devidas precauções como; o uso de máscara, a higienização das mãos

com água e sabão, distanciamento social e o uso de álcool gel, onde a visita ocorre ao ar

livre em ambiente arejado.

Foram realizadas pela equipe técnica/ coordenação da Residência Inclusiva, visitas

domiciliares e reunião com os familiares dos residentes, com o intuito de resgatar e

fortalecer os vínculos, sendo trabalhado a possibilidade de retorno ao convívio familiar.

Ressaltamos que no referido ano três atendidos realizaram visitas para seus

familiares;1 atendido realizou visita para a sua genitora que se encontra institucionalizada

na ILPI Recanto do Idoso – Nosso Lar Batuíra e dois usuários/ residentes realizaram visitas

nas residências de seus familiares.
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13.2. Objetivos

O Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência de 18

a 59 anos- Residência Inclusiva, realiza ações de acordo com os objetivos estabelecidos,

acerca do serviço por meio do plano de trabalho e Tipificação Nacional dos Serviços

Socioassistenciais. Através de atividades desenvolvidas frequentemente, sendo obtidos os

seguintes resultados:

Inserção em programações culturais e lazer, capacidades e oportunidades para que

os indivíduos façam escolhas com autonomia, no surgimento e favorecimento de aptidões

por meio de atividades básicas do cotidiano para a vida diária, e as demais ações já

informadas neste relatório, inclusão social entre os atendidos e comunidade, acesso a

documentos, abertura de contas bancária, isenção tarifária de transporte coletivo e passe

livre para transporte interestadual, além do deferimento do Benefício de Prestação

Continuada e Programa de Transferência de Renda, cuidados voltados à saúde,

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitário e da auto estima. Ainda no ano de

referência ocorreu o desacolhimento de um atendido, na data de 21 de julho e na data de

27 de setembro, foi realizada a transferência de uma atendida para a ILPI –Recanto do

Idoso - Nosso Lar Batuíra.

13.3. Quadro de Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Coordenadora Técnica Ensino Superior
Completo

CLT

01 Nutricionista Ensino Superior
Completo

CLT

01 Psicóloga Ensino Superior
Completo

CLT

06 Cuidadores Ensino Médio Completo CLT

01 Cozinheira Ensino Fundamental
Completo

CLT

01 Assistente
Administrativo

Ensino Médio Completo CLT

01 Aux. Serviços Gerais Ensino Fundamental
Completo

CLT
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13.4. Pontos Facilitadores

Planejamento e administração, participação e entrosamento na comunidade,

recursos materiais e financeiros, articulação e comunicação positiva entre a rede de

serviços socioassistenciais: saúde, assistência social, Ministério Público, Defensoria

Pública, Cultura e segmentos diversos.

13.5. Pontos de Estrangulamento

Morosidade em solucionar demandas que necessitam do retorno de alguns dos

serviços da rede como; O Instituto Nacional do Seguro Social.

As formas de superação podem ocorrer a partir da expansão do quadro de recursos

humanos dos serviços e ampliação voltados para atender pessoas com deficiência.

13.6. Síntese Estatística

13.6.1. Número de Usuários: 09

13.6.2. Número de Usuários por termo de fomento: 10

13.6.3. Número de Desligamentos: 02

13.6.4. Número de Encaminhamentos

CÉU 09

Projeto TEAR 02

Emissão de Documento 08

Emissão de Cartão de Transporte 03

Bolsa Família 02

BPC Deficiência 03

13.6.5. Número de Usuários por Sexo

Sexo Quantidade

Masculino 3

Feminino 6

Guarulhos - 2022
123



nucleobatuira.org.br

13.6.6. Número de Usuários por Deficiência

Deficiência Quantidade

Deficiência Múltiplas 3

Deficiência Física 1

Deficiência Intelectual 6

13.6.7. Número de Usuários frequentes em atividades propostas

09 usuários

13.6.8. Número de usuários  que receberam visitas dos familiares

02 usuários

13.6.9. Número de usuários  que saíram para passeio com familiares

01 usuários

13.6.10. Número de usuários que tiveram a documentação providenciada

04  usuários

13.6.11. Número de visitas domiciliares realizadas para as famílias dos
usuários que possuem referência familiar:

07 visitas realizadas pela equipe técnica e coordenação da Residência Inclusiva.

13.6.12. Percentual de atendidos com Plano Individual de Atendimento
(PIA):

100%
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13.6.13. Percentual de atendidos frequentes nas atividades

90%.

13.6.14. Percentual de atendidos que participaram das atividades internas

90%

13.6.15. Percentual de atendidos que participaram das atividades externas

100%. (Suspensas devido ao enfrentamento do COVID 19), ações que estão

retornando gradativamente, porém seguindo as orientações sanitárias, com o

uso de máscara, álcool gel, higienização das mãos com água e sabão e

mantendo o distanciamento social.

13.7. Impactos Esperados

Redução da presença de pessoas em situação de isolamento social, prevenção do

agravamento de situações de negligência e violência. Proteção integral; restabelecimento

de vínculos familiares e sociais, convivência comunitária, promoção do acesso à rede

socioassistencial e aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e políticas

públicas setoriais, favorecimento/ surgimento do desenvolvimento de aptidões, capacidades

e oportunidades para que realizem escolhas com autonomia, promoção do acesso a

programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas.
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14. Projeto Inverno Quente

Endereço do Projeto: Praça dos Sindicatos, 394 - Vila das Palmeiras - Guarulhos

Data de início das atividades: 11 de Junho 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Ingrid Lucas de Carvalho

Formação do Responsável pela Execução: Assistente Social

Tipo de serviço: Serviço de Acolhimento Institucional Adultos

Fonte de Financiamento: Recurso Federal - COVID 19

Período de Referência: Junho à Dezembro - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado --- --- --- --- --- 1.235

Número Atendidos Executado --- --- --- --- --- 918

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 2.015 2.015 1.950 2.015 1.950 2.015

Número Atendidos Executado 2.145 2.236 2.534 1.976 1.733 1.634

14.1. Atividades Desenvolvidas

O Projeto Inverno Quente foi implementado no dia 11/06/2021 com o propósito de

minimizar os impactos das baixas temperaturas da estação, efetuando o acolhimento de

pernoite para população , que se  encontravam  em situação de rua.

E nesse sentido o plano de trabalho ofertou acolhimento de pernoite para população

masculina em situação de rua não contemplados pelos Serviços de Acolhimento

Institucional Adulto Masculino do Município de Guarulhos durante o período de duração da

Operação Inverno, em virtude da alta demanda de atendimento o projeto foi prorrogado até

o mês de Dezembro/2021.

Foram realizadas atividades pontuais sobre diferentes assuntos junto aos atendidos

como palestras, roda de conversa, dinâmicas e compartilhamento de filmes e

documentários elaborados pela coordenação em parceria com os agentes sociais.
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No mês de Julho recebemos a equipe de saúde, os quais realizaram o processo de

vacinação da Covid -19 tivemos o total de 30 usuários que foram imunizados com a dose

única da vacina Janssen.

No mês de Setembro foram realizadas atividades dedicadas a prevenção e

conscientização ao suicídio. A iniciativa de nome “Todos pela Vida” teve como objetivo

estimular os atendidos ao diálogo, compartilhamento de sentimentos e, também, o cuidado

à saúde mental, por meio de dinâmicas e conversas. Além disso, um dos principais intuitos

da ação foi, sobretudo, a importância de buscar ajuda profissional em momentos de

angústia.

No mês de Outubro recebemos a equipe da Ecopistas, que realizou uma palestra

dedicada à prevenção de atropelamentos em vias públicas, a ação teve como objetivo

conscientizar os atendidos dos perigos ocasionados nas rodovias. Durante a apresentação

foram compartilhadas dicas extremamente importantes de como devem se portar durante o

trajeto: não andar em faixa de rolamento, nunca efetuar travessia na rodovia, não andar no

canteiro central, usar roupas claras e se possível coletes refletivos, dentre outras.

No mês de Novembro, foram realizadas duas atividades na temática “Consciência

Negra”, a qual teve como objetivo estimular os atendidos ao debate e encorajá-los no

combate ao racismo, a ação, sobretudo, buscou ressaltar que o racismo é crime e deve ser

denunciado, foi reforçada a divulgação do Serviço SOS Racismo que tem por objetivo

atender as vítimas de  racismo, discriminação racial.

A segunda atividade realizada foi sobre o ”Novembro Azul”, que teve como objetivo

conscientizá-los a respeito das doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no

diagnóstico  do câncer de próstata, bem como no compartilhamento de dúvidas.

Durante o segundo semestre de 2021, participamos de algumas reuniões de

alinhamento com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, incluindo as

divisões da média e alta complexidade e com a Secretaria de Saúde, os quais abordaram

sobre a temática transmissão e sintomas da  Tuberculose.

A coordenação e alguns integrantes da equipe participaram de atividades de

capacitação  como SUAS sem Racismo, ECOPistas e o 3° Fórum de Direitos Humanos.

14.2. Objetivos

Com relação aos objetivos alcançados, vale destacar que nos três primeiros meses

de baixa temperatura (Junho, Julho e Agosto), realizamos o acolhimento de todos aqueles
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que desejaram acessar o serviço de pernoite que mesmo ultrapassando da nossa

capacidade de  atendimentos realizamos o acolhimento a todos com a mesma qualidade.

No decorrer do projeto recebemos famílias de usuários , os quais se encontravam

desaparecidos, mesmo diante a busca ativa dos familiares alguns atendidos se mostram

resistente ao retorno familiar, sobretudo diante os atendimentos de sensibilização dedicados

para ambos conseguimos realizar (4) retornos familiares.

Como ponto positivo a ser destacado, tivemos (2) usuários que superam a

motivação  inicial e conseguiram alugar um imóvel.

Para além dos retornos familiares e superação inicial, nesse período encaminhamos

o total de (139) atendidos para os acolhimentos fixos na perspectiva de darem seguimento

com  plano de ação do projeto de vida.

O alinhamento e comunicação efetiva do fluxo de atendimento com a Proteção de

Média Complexidade Centro POP e SEPOP foi extremamente positivo, atualmente o

serviço de pernoite prioriza e acompanha aos usuários não referenciados nos serviços

citados, excepcionalmente os casos emergenciais que em articulação com o Centro POP e

SEPOP é realizada alguma intervenção da equipe do pernoite. Quanto aos reincidentes

são orientados a  buscarem atendimento técnico no serviço de referência.

Conforme descrito acima a equipe tem realizado diferentes atividades destinadas

aos atendidos, como destaque cabe ressaltar a participação e interação dos atendidos nas

atividades propostas pela equipe.

14.3. Quadro de Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Coordenadora Ensino Superior
Completo

CLT

05 Agentes Sociais Ensino Médio Completo CLT

02 Auxiliares de Serviços
Gerais

Ensino Fundamental
Completo

CLT
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14.4. Pontos Facilitadores

●Reuniões mensais e pontuais com os colaboradores na perspectiva de criar novas

estratégias na dinâmica de trabalho.

● Reuniões mensais com os coordenadores dos projetos executados pela instituição

que  tem como público alvo população em situação de rua.

● Participação de eventos, palestras e reuniões e conferências.

● Reuniões com a Secretaria de Assistência Social e equipamentos da rede

socioassistenciais pertinentes à população em situação de rua.

● Compartilhamento de informações e alinhamento efetivo com os serviços da média

complexidade SE- POP e Centro POP.

● Suporte da equipe do SEAS, SE-POP na realização das conduções aos serviços

de  Acolhimento Feminino e Masculino.

● Suporte prestado pela direção da Instituição com propósito de suprir as

necessidades do  serviço.

● Prestatividade da SDAS na resolução das demandas apresentadas.

● Participação dos atendidos nas atividades propostas.

● O envolvimento dos colaboradores na elaboração e execução das atividades para

com os  atendidos.

14.5. Pontos de Estrangulamento

●Morosidade na vinda de ambulância do SAMU, quando se faz necessário acionar o

SAMU para prestar atendimento ao usuário que encontra-se com queixas de saúde, é

preciso retornar a ligação por várias vezes informando a gravidade do quadro de saúde do

usuário  na perspectiva de agilizarem a disponibilidade de ambulância.

● Casos pontuais de atendidos que receberam alta hospitalar, todavia não estão em

condições de permanecer em situação de rua sem um acompanhamento efetivo, e não são

direcionados ao Serviço de Acolhimento fixo.

● Reposição diária de objetos, os atendidos por vezes levam os objetos do

equipamento embora, como cobertores e toalhas, entretanto nos 04 últimos meses

adotamos um melhor fluxo e controle no processo de devolução dos referidos objetos.

Também realizamos como intervenção uma roda de conversa junto aos mesmos na
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perspectiva de sensibilizá-los, as ações realizadas gradativamente têm gerado resultados

positivos.

14.6. Síntese Estatística

14.6.1. Número de Usuários: 2.404

14.6.2. Número de Usuários encaminhados para Vaga Fixa: 176

14.6.3. Número de Atendimentos Técnicos: 744

14.6.4. Número de Reincidentes: 809

14.6.5. Número de Encaminhamentos

Poupatempo 26

CAPS AD 34

Junta Militar 14

CRAS 17

UBS 11
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15. Projeto Porto Seguro

Endereço do Projeto: Rua Gerânio, n 333 |  Parque Residencial Bambi | Cep: 07159-650

Data de início das atividades: 01 de Março 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Luciana Silva Cardoso Sereno

Formação do Responsável pela Execução: Cirurgiã Dentista

Tipo de serviço: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

Fonte de Financiamento: Recurso Federal - COVID 19

Período de Referência: Março à Agosto - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado --- --- 17 17 17 17

Número Atendidos Executado --- --- 06 04 10 07

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 17 17 --- --- --- ---

Número Atendidos Executado 07 07 --- --- --- ---

15.1. Atividades Desenvolvidas

O projeto Porto Seguro foi direcionado a todos os usuários dos serviços de

acolhimento masculino que necessitaram de cuidados específicos com a saúde em relação

ao COVID 19. Nestes casos foram monitorados com frequência seguindo horários através

do cronograma geral verificamos e registramos os sinais vitais de todos os conviventes,

também realizamos curativos de baixa e alta complexidade sempre seguindo as orientações

da unidade de saúde na qual somos referenciados, administramos e assistimos o uso de

medicamentos prescritos além de seguir qualquer recomendação médica suplementar

relacionada aos casos específicos, devido a situação pandêmica também foi realizada

parceria com a UBS Bambi / UBS Carmela para controle e monitoramentos de casos novos

e novos testes quando necessário.
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15.2. Objetivos

As metas foram baseadas em consistir no trabalho de promoção básica da saúde

física e mental, devolver as capacidades individuais, restaurar a autoestima e dar condição

a cada indivíduo de projetar o próprio futuro.

15.3. Quadro de Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Coordenadora Ensino Superior
Completo

CLT

01 Psicólogo Ensino Superior
Completo

CLT

02 Cuidadores Técnico em
Enfermagem

CLT

02 Cuidadores Auxiliar em Enfermagem CLT

01 Cuidador Ensino Médio Completo CLT

01 Aux. Operacional Ensino Médio Completo CLT

15.4. Pontos Facilitadores

O projeto procurou atender pessoas em situação de vulnerabilidade que

necessitaram de tratamentos voltados a saúde após serem diagnosticados por covid -19, e

por muitas vezes durante a permanência do usuário na unidade de isolamento

identificamos junto ao atendimento técnico do equipamento e ao serviço de saúde de

referência outras patologias que podem causar um agravamento na condição de saúde do

atendido como diabetes, hipertensão entre outras doenças crônicas.

15.5. Pontos de Estrangulamento

Por si só as condições anteriores dos usuários já com a vivência nas ruas as

conduz naturalmente a exposição a todos os tipos de riscos à saúde além da drogadição e
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elitismo entre outras também notamos questões ligadas doenças de cunho mental nas

quais consideramos ser a maior vulnerabilidade desse público o que remete ainda maior

demanda na conscientização de seus estados de saúde e aceitação aos tratamentos

adequados além de cumprir rigorosamente o isolamento social.

15.6. Síntese Estatística

15.6.1. Número de Usuários: 39

15.6.2. Número de Vagas por Fomento: 17

15.6.3. Número de Desligamentos: 05

15.6.4. Número de Encaminhamentos

Serviços de Saúde 39

Poupatempo 06
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16. Projeto Experiência e Vida

Endereço do Projeto: Rua Carlos Mariguela, n 327 | Anita Garibaldi | Cep: 07179-825

Data de início das atividades: 01 de Janeiro 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Tatiana Leal Pereira

Formação do Responsável pela Execução: Psicóloga

Tipo de serviço: Serviço de Acolhimento  Institucional para Idosos

Fonte de Financiamento: FMAS

Período de Referência: Anual - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado 42 42 42 42 42 42

Número Atendidos Executado 27 27 27 28 30 31

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 42 42 42 42 42 42

Número Atendidos Executado 30 30 29 29 31 31

16.1. Atividades Desenvolvidas

Durante o ano de 2021 foram mantidas as ligações e chamadas de vídeo para

manter os idosos conectados com a família, após a vacinação foi possível retomar as visitas

presenciais e as atividades internas contribuindo assim para uma melhora na saúde

emocional dos idosos. Foram realizados treinamentos ministrados pela Psicóloga,

Enfermeira, Nutricionista e Fisioterapeuta com a participação de 21 funcionários. Foi

realizada parceria com o SESC, onde por meio do ambiente virtual e com orientação técnica

os idosos participaram de atividade física. O serviço também foi contemplado, pela parceria

do Núcleo Batuíra com o Projeto Prato Cheio em parceria com a Empresa LivUP. Foram

realizadas 11 festas de aniversariantes do mês, 1 festa junina, 1 churrasco, 1 ação de corte

de cabelo, 5 cultos religiosos Igreja Mudança de Vida, 3 ações voluntárias de entrega de

presentes de Natal para os idosos.
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16.2. Objetivos

Ao longo do ano foram atendidos 35 idosos que estavam em situação de extrema

vulnerabilidade social. Garantiu-se qualidade e dignidade conforme propõe nosso plano de

trabalho e demais  portarias e resoluções voltadas para a pessoa idosa.

16.3. Quadro de Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Coordenadora Ensino Superior
Completo

CLT

01 Médica Psiquiatra Ensino Superior
Completo

CLT

01 Assistente Social Ensino Superior
Completo

CLT

01 Nutricionista Ensino Superior
Completo

CLT

01 Psicóloga Ensino Superior
Completo

CLT

01 Fisioterapeuta Ensino Superior
Completo

CLT

02 Enfermeiras Ensino Superior
Completo

CLT

01 Auxiliar Administrativo Ensino Médio Completo CLT

06 Aux. Enfermagem Técnico em
Enfermagem

CLT

01 Cuidadora Ensino Médio Completo CLT

03 Auxiliares de cuidador Ensino Fundamental
Completo

CLT

02 Cozinheiras Ensino Médio Completo CLT

01 Auxiliar de Cozinha Ensino Fundamental
Completo

CLT
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16.4. Pontos Facilitadores

No segundo ano de pandemia o ponto facilitador e mais esperado foi o início da

vacinação contra COVID 19 em fevereiro com a 1°dose e 2°dose, onde foi possível permitir

que os idosos recebessem visitas monitoradas de familiares e amigos seguindo todos os

protocolos de segurança em saúde. Em setembro idosos e funcionários receberam a 3°

dose da vacinação contra COVID 19, reforçando assim o sistema imunológico e

consequentemente foi possível uma maior flexibilização, onde os idosos passaram a

receber um número maior de visitas, os idosos aptos puderam sair sozinhos, os idosos

foram liberados para saída com familiares e amigos, foi retomado o grupo ecumênico às

quartas-feiras e recebemos grupos de voluntários. Nesse segundo semestre a ILPI, está

passando por uma reforma (pintura e conserto), tornando o ambiente ainda mais receptivo

e confortável para os idosos, funcionários e visitantes. Outro ponto facilitador é uma boa

relação com a Regional 3 de Saúde e a UBS Santa Paula.

16.5. Pontos de Estrangulamento

O maior ponto de estrangulamento neste ano de 2021, foi continuarmos no segundo

ano da pandemia, que afeta significativamente a saúde física, mental e emocional dos

idosos. Mesmo com a retomada gradativa das atividades no segundo semestre, o impacto

causado pela pandemia ainda se faz presente, que é algo a ser trabalhado a longo prazo

por meio de atividades internas e externas tendo em vista o perfil dos idosos do serviço, que

já apresentavam anterior a pandemia um quadro cognitivo com maior declínio. Esse

trabalho envolve o trabalho da Equipe Multidisciplinar, o fortalecimento dos vínculos

familiares e de amizade por meio das visitas presenciais e saídas, a retomada da

participação na vida comunitária (ida a igreja, centro cultural, etc.) e as ações dos

voluntários que envolve desde atividades festivas, corte de  cabelo e celebração religiosa.

16.6. Síntese Estatística

16.6.1. Número de Usuários: 35

16.6.2. Número de Vagas por Fomento: 42

16.6.3. Número de Desligamentos: 04

16.6.4. Número de Encaminhamentos
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BPC 27

Aposentadoria 06

Pensão 01

Não Possui 01

16.6.5. Atividades realizadas e quantidade10

● 11 festas de aniversariantes do mês,

● 1 festa junina;

● 1 churrasco

● 3 ações voluntárias de entrega de presentes de Natal para os idosos;

● 1 ação voluntária de corte de cabelo;

● 5 Cultos Ecumênicos;

● Retorno do Encontro Ecumênico toda quarta-feira.

Na área da saúde a Equipe de Enfermagem além de promover os cuidados em

saúde na ILPI, articulou com a rede e conseguiu a realização de 107 consultas externas em

diversas especialidades. Foram realizadas mais de 200 consultas internas com a Dra.

Andrezza Médica Psiquiatra e um total de 108 exames.

Número de idosos com deficiência: 8 visuais, 1 auditiva, 9 mentas e 15 físicas.

O Serviço Social realizou 313 atendimentos individuais, 19 atendimentos familiares,

312 contatos telefônicos a fim de fortalecimento de vínculos familiares e assegurar direitos

sociais, 88 saídas para  diversos tipos de serviços.

A fisioterapeuta realizou 610 atendimentos individuais e 90 atendimentos em grupo,

onde potencializou e  preveniu o declínio físico.

A Psicologia realizou 263 atendimentos individuais, 44 atividades em grupo

terapêutico, 75 contatos com  familiares contribuindo para o fortalecimento de vínculos.

A nutrição realizou 138 atendimentos individuais e com isso foi possível realizar as

intervenções alimentares a grupo de idosos com sobrepeso, diabetes mellitus, hipertensão,

insuficiência renal, câncer, insuficiência cardíaca congestiva, laxativa, constipante exigindo

cardápios mais elaborados e adaptáveis de modo genuíno. Diariamente foram/ são

oferecidas 6 refeições diárias para os idosos acolhidos e 7 refeições diárias a idosos com

diagnóstico de doenças crônicas que necessitam / necessitaram de intervenção alimentar a

mais.

No primeiro semestre o fortalecimento de vínculos familiares e sociais, foram

fortalecidos por meio de ligações, vídeo chamadas, visitas monitoradas e cultos religiosos

10 Devido ao segundo ano da pandemia, não foram realizadas atividades externas, somente internas
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na entrada da instituição pelo lado de fora a fim de manter os idosos e todos envolvidos

seguros frente a transmissão da COVID 19. No segundo semestre, com o reforço da

terceira dose da vacina para COVID 19, foi possível aumentar o número de visitas

familiares/ e amigos, liberar as saídas com a família e a saída dos idosos independentes e

por fim  foi retomada gradativamente as ações voluntárias.

16.6.6. Dados Quantitativos

16.6.6.1. Número de atendidos no período: 35
16.6.6.2. Número por faixa etária:

Idade Quantidade
60 a 69 anos 10

70 a 79 anos 14

80 a 89 anos 7

90 ou mais 4

16.6.6.3. Número por sexo

Masculino Feminino
12 23

16.6.6.4. Número de idosos por dependência

Dependência Quantidade
Dependentes 12

Semi Dependentes 16

Independentes 7

16.6.6.5. Número de participantes frequentes nas atividades: 32;

16.6.6.6. Número de desligamentos e motivo: 3 óbitos e 1 retorno
familiar;
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16.6.6.7. Número de idosos que receberam visitas dos familiares:
21

16.6.6.8. Número de idosos que saíram para passeio com
familiares: 6

16.6.6.9. Número de beneficiários que providenciaram
documentação: 2

16.6.6.10. Percentual de Idosos frequentes nas atividades

Meta satisfatória esperada: superior a 70%

16.6.6.11. Percentual de Idosos que participaram das atividades
internas

Meta satisfatória esperada: superior a 40%: 32 idosos

16.6.6.12. Percentual de Idosos que participaram das atividades
externas

Meta insatisfatória: inferior a 30%

16.6.6.13. Percentual de atividades externas realizadas no exercício

Meta insatisfatória: 1 ou nenhuma11

16.7. Impacto Esperado de Acordo com a Tipificação:
No ano letivo de 2021 35 idosos tiveram seus direitos assegurados, contribuindo

para a redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos e/ou

reincidências.

11 Não foi realizada atividade externa devido a pandemia
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17. Projeto Nosso Lar

Endereço do Projeto: Rua Serra Azul, 469 – Vila Carmela I – CEP: 07178-530

Data de início das atividades: 01 de Janeiro 2021

Nomes dos Responsáveis pela Execução: Tatiana Leal Pereira

Formação do Responsável pela Execução: Psicóloga

Tipo de serviço: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

Fonte de Financiamento: FMAS

Período de Referência: Anual - 2021

1º Semestre 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Número de Atendidos Programado 74 74 74 74 74 74

Número Atendidos Executado 46 57 55 54 57 58

2º Semestre 2021 Jul Ago Set Out Nov Dez

Número de Atendidos Programado 74 74 74 74 74 74

Número Atendidos Executado 59 58 62 62 71 74

17.1. Atividades Desenvolvidas

Foram realizadas duas reuniões mensais sendo uma de equipe técnica e uma de

plano terapêutico singular, uma reunião familiar presencial, participamos de uma reunião

virtual com a participação das ILPI’S Conveniadas, Alta Complexidade Pasta do Idoso e

Secretaria da Saúde. Foi realizado um treinamento com todos os funcionários, tendo como

tema “Humanização no Processo do Cuidado”. As cozinheiras e auxiliares de cozinha

participaram de dez treinamentos, que foram desenvolvidos pela nutricionista, estagiárias

de nutrição e o projeto prato cheio em parceria com a empresa LiveUp. Parte da equipe

participou do treinamento de formação da brigada de incêndio, um total de 25 funcionários.

No primeiro semestre os idosos e funcionários foram vacinados com a primeira e segunda

dose da vacina para COVID 19 e receberam a vacina da gripe H1N1. No segundo

semestre idosos e funcionários foram vacinados com a terceira dose da vacina para COVID

19, as ações de vacinação foram realizadas pela Regional 3 de Saúde e a UBS Carmela,

com os quais mantemos um excelente vínculo. As saídas dos idosos aptos foram liberadas
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no segundo semestre, também nesse mesmo período gradativamente a participação dos

grupos de voluntários foram retomadas, recebemos o Lions Club Maia, Colégio Educar,

CERESI São João e a Funcionários da Empresa UpLexis que distribuíram as sacolinhas de

Natal para os idosos. Tivemos duas ações voluntárias de corte de cabelo. Após a terceira

dose da vacina, foram liberadas um maior número de visitas familiares e as saídas com as

famílias e/ou amigos. Realizamos ao longo do ano letivo festas de aniversariantes do mês

e festas temáticas (carnaval, páscoa, Dia das Mães, homenagem a enfermagem, junina,

jogos olímpicos, primavera, dia internacional do idoso). Além das atividades festivas, os

idosos participaram de roda de conversa, bingo, karaokê e reunião para a decisão de

medidas internas. A ILPI participou de 3 eventos realizados pela SDAS Encontro em

Homenagem ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, Apresentação dos Serviços

Socioassistenciais do Município de Guarulhos e Seminário SUAS Sem Racismo. Foi

realizada parceria com o SESC, para o desenvolvimento de atividades online com a

participação dos idosos. A ILPI participou de 3 ações de fechamento e/ou fiscalização de

serviços irregulares que acolhiam 2 pessoas idosas em situação inapropriada.

17.2. Objetivos

No ano de 2021 foram atendidos 91 idosos, que se encontravam em diversas

situações de vulnerabilidade social, ou seja, com vínculos familiares/ sociais fragilizados ou

rompidos, acolhidos em ILPI irregular, advindos de longo processo de internação, sem

acesso adequado à saúde, alimentação inadequada, em situação de rua/ e ou moradias

insalubres, portadores de dependência de álcool e outras drogas, com comprometimento

cognitivo, sem assistência adequada a fármacos e com diversos outros direitos sociais

violados. A ILPI proporcionou a esses idosos acesso a saúde, a regulamentação de

documentações pessoais, a benefícios junto ao INSS, andamentos em processos judiciais,

ao fortalecimento dos vínculos familiares/ e ou sociais por meio da participação da família

nos processos de saúde/ doença. Por meio do serviço de nutrição e dietética da

instituição fornecemos uma alimentação saudável e adequada de acordo com as

necessidades de cada idoso. Foi ofertado um espaço de moradia adaptado, amplo, limpo e

arejado, onde cada idoso tem seu próprio guarda-roupa respeitando assim a individualidade

dentro do coletivo. Firmamos parceria com empresas parceiras e

voluntários que contribui com o desenvolvimento do nosso trabalho.
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Diante do exposto, mesmo no segundo ano de pandemia, tivemos êxito no que foi

proposto, pois garantimos direitos, qualidade de vida e dignidade conforme estabelece

nosso plano de trabalho e  demais portarias e resoluções voltadas à pessoa idosa.

17.3. Quadro de Recursos Humanos

Função Formação Regime Trabalhista

01 Coordenadora Ensino Superior
Completo

CLT

01 Médica Psiquiatra Ensino Superior
Completo

CLT

01 Assistente Social Ensino Superior
Completo

CLT

01 Nutricionista Ensino Superior
Completo

CLT

01 Psicóloga Ensino Superior
Completo

CLT

02 Enfermeiras Ensino Superior
Completo

CLT

01 Motorista Ensino Médio Completo CLT

01 Auxiliar Administrativo Ensino Médio Completo CLT

11 Aux. Enfermagem Técnico em
Enfermagem

CLT

05 Cuidadoras Ensino Médio Completo CLT

04 Auxiliares de Serviços
Gerais

Ensino Fundamental
Completo

CLT

02 Cozinheiras Ensino Médio Completo CLT

02 Auxiliares de Cozinha Ensino Fundamental
Completo

CLT

04 Auxiliares de Limpeza Ensino Fundamental
Completo

CLT

01 Auxiliar de Manutenção Ensino Fundamental
Completo

CLT
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17.4. Pontos Facilitadores

A ausência de novos casos de contaminação pelo COVID 19, durante todo o ano

letivo e o processo de vacinação no primeiro e segundo semestre. Com isso, no primeiro

semestre foi possível retomar a visitas familiares por meio da cortina do abraço seguindo

os protocolos de saúde e a retomada de outras atividades internas, proporcionando assim

uma melhora no quadro de saúde física e emocional dos idosos. A manutenção do espaço

físico, onde foram realizados consertos, reparos, substituição de equipamentos e pintura. A

colocação de barras retráteis de apoio próximo aos vasos sanitários e a substituição das

lâmpadas tubulares do salão social, por lâmpadas de leds com proteção proporcionando

assim mais segurança aos idosos. A aquisição de novas capas impermeáveis para os

colchões, trazendo mais conforto aos idosos. No segundo semestre após a terceira dose da

vacina contra a COVID 19, foi possível a retomada das visitas e as saídas com a família e/

ou amigo. A liberação das saídas externas dos idosos aptos conforme autorização médica.

O retorno gradativo dos grupos de voluntários proporcionaram aos idosos momentos de

lazer e diversão. Com isso houve uma melhora na saúde mental dos idosos. Também

nesse segundo semestre todo o sistema de abastecimento interno foi substituído por

equipamentos novos e foi feita a troca das lâmpadas tubulares da lavanderia por lâmpadas

de leds.

17.5. Pontos de Estrangulamento

A permanência da pandemia que ainda nos mantém em alerta frente às novas

variantes, porém com a terceira dose da vacina contra COVID 19, foi possível neste

segundo semestre a retomada das atividades externas e internas, mantivemos as visitas

agendadas nas quais os familiares e amigos podem visitar o idosos durante a semana,

sábado e feriado evitando assim um número grande de pessoas circulando no espaço. A

ILPI tem recebido uma grande demanda de solicitação de acolhimento de idosos que se

encontram de alta hospitalar, após passar por um longo período de internação, esses idosos

têm chegado ao serviço sem diagnóstico, com quadro de Hipertensão Arterial e Diabetes

sem receita médica para conduta do quadro, sem encaminhamentos para especialistas

quando necessário, chegam com quadro grave insuficiência renal e outras doenças. Com

isso, muitas vezes há a necessidade de encaminhar o idoso para o hospital de origem, a

fim de lhe garantir seu direito à saúde e aos cuidados em saúde de ambiente hospitalar

para minimizar seu sofrimento e promover qualidade de vida. Essas ausências se

contrapõem, aos resultados dos exames realizados ao longo do processo de internação,
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que apontam todas essas necessidades. Essas informações foram repassadas para a

responsável da Alta Complexidade e estamos  aguardando uma reunião com a saúde.

17.6. Síntese Estatística

17.6.1. Número de Usuários: 91

17.6.2. Número de Vagas por Fomento: 74

17.6.3. Número de Desligamentos: 19

17.6.4. Número de Encaminhamentos

BPC 37

Aposentadoria 20

Pensão 08

Não Possui 26

17.6.5. Atividades quantificadas:
No ano letivo de 2021, não foi realizado nenhum passeio devido a pandemia. Foram

realizadas festas de internas de aniversariantes do mês e festas temáticas. No final do

segundo semestre recebemos 3 grupos que realizaram atividades com os idosos.

Recebemos ao longo do ano doações da comunidade e de empresas parceiras,

fortalecendo ainda mais a qualidade do nosso trabalho. Foram realizadas atividades físicas

com os idosos em parceria com o SESC por meio do ambiente virtual.

A psicóloga realizou 309 atendimentos individuais, 202 atendimentos familiares por

telefone/ vídeo chamadas e presenciais, 10 atividades em grupo com uma participação

média de 38 idosos, 24 atividades internas festivas e temáticas, participou das consultas

internas que são compartilhadas entre Psicóloga, Enfermeira e Médica Psiquiatra e realizou

1 treinamento com os funcionários, tendo como tema “Humanização no Processo do

Cuidado”.

No primeiro semestre o Educador Físico/Fisioterapeuta realizou atividade de

alongamento, fortalecimento e mobilização, totalizando 171 atendimentos individuais.

Houve o desligamento do profissional e  aguardamos a contratação.

Na área da saúde a Equipe de Enfermagem além de promover os cuidados em

saúde na ILPI, articulou com a rede e conseguiu a realização de 125 consultas externas em

diversas especialidades. Foram realizadas 487 consultas internas com a Dra. Andrezza
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Médica Psiquiatra e um total de 145 exames. Número de idosos com deficiência: 6 visuais,

6 auditiva, 26 mentas e 54 físicas.

A nutrição realizou 225 atendimentos individuais e com isso foi possível realizar as

intervenções alimentares a grupo de idosos com sobrepeso, diabetes mellitus, hipertensão,

desnutridos, doença pulmonar obstrutiva, insuficiência renal, câncer, insuficiência cardíaca

congestiva, colesterolemia, dislipidemia, laxativa, constipante exigindo cardápios mais

elaborados e adaptáveis de modo genuíno.

Diariamente foram/ são oferecidas 6 refeições diárias para os idosos acolhidos e 7

refeições diárias a idosos com diagnóstico de doenças crônicas que necessitam/

necessitam de intervenção alimentar a mais. Como citado acima, as funcionárias da

cozinha receberam diversos treinamentos ao longo deste ano  de 2021.

Foram realizadas 11 visitas domiciliares, 7 idosos tiveram seus documentos

regularizados. Foram acessados os seguintes serviços: CAPS, INSS, Promotoria e

Defensoria Pública, Poupatempo, Rede Fácil, Receita Federal, Delegacia do Idoso, CREAS,

CRAS, UBS’s e Hospitais em prol dos direitos dos idosos. Foram realizados 73

atendimentos familiares, 1 reunião familiar presencial, 474 contatos telefônicos em prol do

fortalecimento e restabelecimento dos vínculos familiares e para acessar serviços públicos

em prol da garantia dos direitos. Conseguimos localizar familiares/ e ou amigos de 5

idosos. Receberam visita 40 idosos e 9 idosos saíram com a família e/ou amigos. Foram

realizados 7 desacolhimentos sendo:1 evasão, 2 solicitaram desligamento e 4 retornaram

para a família. Ocorreram 11 óbitos, nenhum por  COVID 19.

Em relação ao PTS - Plano Terapêutico Singular foram realizados 24, desse modo

nem todos os idosos  possuem PTS.

17.6.6. Dados Quantitativos

17.6.6.1. Número de atendidos no período: 91
17.6.6.2. Número por faixa etária:

Idade Quantidade
60 a 69 anos 44

70 a 79 anos 34

80 a 89 anos 09

90 ou mais 04
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17.6.6.3. Número por sexo

Masculino Feminino
40 51

17.6.6.4. Número de idosos por dependência

Dependência Quantidade
Dependentes 54

Semi Dependentes 18

Independentes 19

17.6.6.5. Número de participantes frequentes nas atividades: 32;

17.6.6.6. Número de desligamentos e motivo:;

Motivo Quantidade
Óbito 11

Evasão / Abandono 01

Solicitação de Desligamento 02

Retorno Familiar 04

17.6.6.7. Percentual de Idosos frequentes nas atividades

Meta insatisfatória esperada: inferior a 50%

17.6.6.8. Percentual de Idosos que participaram das atividades
internas

Meta satisfatória esperada: superior a 40%

17.6.6.9. Percentual de Idosos que participaram das atividades
externas

Meta insatisfatória: inferior a 30%
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17.6.6.10. Percentual de atividades externas realizadas no exercício

Meta insatisfatória: 1 ou nenhuma

17.7. Impacto Esperado de Acordo com a Tipificação:
Mesmo com o segundo ano de pandemia, conseguimos a redução das violações

dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos e/ou reincidência; redução da presença

de pessoas em situação de abandono; indivíduos protegidos, resgate de vínculos familiares

e construção da autonomia.
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Secretaria de Educação

EDUCAÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO INFANTIL12

16. Creche Unidade I - Cumbica

17. Creche Unidade II - Anita Garibaldi

12 O Sistema de monitoramento utilizado pela Secretaria de Educação é realizado de modo virtual,
dessa forma, alguns dados são demonstrados em formato de imagem.
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18. Creche Unidade I - Cumbica

Endereço do Projeto: Rua Segundo Tenente Renato Ometi nº 65, Cumbica - CEP :

07180-010

Diretora: Eva Elisabete Capelo Del Busso

Coordenadora Pedagógica: Vanessa Alves do Nascimento

Tipo de serviço: Educação Básica / Educação Infantil

Quantidade de Vagas: 600

18.1. Descrição de Metas e Objetivos

01 - Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de
atendimento previsto para a unidade escolar - 100%

99,1%

02 - Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência
de todas as crianças;

100%

03 - Garantir 100%(cem por cento) de gratuidade no atendimento;
100%

04 - Garantir a limpeza a limpeza, higiene e organização de todos os espaços
para o pleno funcionamento da unidade escolar, a fim de assegurar um ambiente de
qualidade para as crianças;

100%

05 - Manter o quadro de recursos humanos previsto
100%

06 - Garantir a formação continuada dos profissionais de acordo com as
propostas da SE;
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100%

07 - Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da
Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários.

100%

08 - Garantir uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação
a 100% (cem por cento) das crianças atendidas, segundo o disposto no Programa de
Alimentação Escolar (PNAE);

100%

09- Garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados
para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas;

100%

10- Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade,
garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional;

100%

11- Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100% (cem
por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes da SE;

100%

12- Garantir a qualidade das atividades com e para as crianças em
consonância com as diretrizes da SE;

100%

13- Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com
a Planilha de Aplicação de Recursos.

100%
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18.2. Justificativa

Meta 1 (um) atingiu mais de noventa e sete por cento no que se refere a ’’ Matricular

100% (cem por cento) das crianças’’, de acordo com o número de atendimento previsto

para a unidade escolar.

A meta 4 (quatro), ‘’ Manter o quadro de recursos humanos previsto’ ’não foi atingida

100%.

Dificuldades encontradas para o cumprimento das metas: Não cumprimos a meta

(um) que se refere a matricular 100%, devido à dificuldade que ocorreu em razão da

suspensão das atividades e o cumprimento dos protocolos decorrente da Pandemia do

Covid-19 pelos responsáveis dos educandos.

Meta (quatro) não contemplado em razão da dificuldade dos educadores para lidar

com o momento pandêmico no contexto profissional, bem como a dificuldade dos

responsáveis em lidar com a situação no  mesmo período.
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19. Creche Unidade II - Anita Garibaldi

Endereço do Projeto: Rua Carlos Mariguela nº 404- Jardim Anita Garibaldi - Guarulhos

Diretora: Eva Elisabete Capelo Del Busso

Coordenadora Pedagógica: Cristina Aparecida Capelo da Silva

Tipo de serviço: Educação Básica / Educação Infantil

Quantidade de Vagas: 875
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Guarulhos , 29 de abril de 2022.

_______________________
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