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1. Mensagem da Presidente
2020 foi um ano difícil que, talvez todos nós, gostaríamos de
esquecer, mas, pelo contrário, ficará para sempre em nossas
lembranças por que foi um ano de SUPERAÇÃO. Sim, um ano
em que superamos e vencemos desafios, com esforço,
dedicação, trabalho e acima de tudo, com uma vontade
imensa de continuarmos fazendo parte da solução.
Somos para muitos a esperança de um amanhã melhor e, por isso, nos
orgulhamos de cumprirmos nossa missão com coragem, orgulho e com a certeza
de que estamos fazendo nossa parte em um mundo que precisa de mais amor,
mais empatia e, principalmente, mais tolerância.
Justificando nossa seriedade, transparência e profissionalismo no cumprimento de
nossas obrigações como parceiro da PMSP, fomos convidados e aceitamos em
assumir, em dezembro de 2020, mais um Serviço, o CCA CrêSer II, no Distrito do
Grajaú, atendendo mais 150 crianças e adolescentes!
2020 foi sim, um ano atípico causado pela Pandemia que se instalou em nosso
País, porém, crescemos na adversidade, não só mantendo os nossos
atendimentos, ora presencial, ora online, mas, sobretudo, por que promovemos
e/ou participamos de várias campanhas de solidariedade arrecadando e
entregando Cestas Básicas e EPIs não só ao nosso público assistido, mas, aos
moradores das comunidades onde atuamos, ampliando assim nossa solidariedade
às famílias vulneráveis de nossa região.
Mas, não teríamos conseguido superar tantos desafios sem nosso grupo de
colaboradores que, com garra, coragem e dedicação se mostraram presentes em
todos os nossos Serviços, realizaram suas atividades técnicas, administrativas e
operacionais, contribuindo, cada um, com seu quinhão de amor à causa e à
CrêSer.
Igualmente agradeço aos nossos Diretores, Conselheiros, Parceiros, Voluntários e
Amigos que nos apoiaram e nos fortaleceram com suas contribuições, das mais
diversas formas, e nos possibilitaram manter nossos Serviços durante todo este
ano.
Por causa do cenário desfavorável, adiamos com pesar nossas comemorações
dos 15 anos de fundação planejadas para março de 2020, justamente no mês em
que começamos a viver as consequências do Covid-19, mas, não deixamos de
celebrar, cada um de nós, em nossas mentes e pensamentos nossos quinze anos
com a expectativa de que em breve possamos comemorar de forma coletiva
nossas conquistas ao longo destes anos.
Tenho a esperança que atravessaremos o ano de 2021 com saúde, e acima de
tudo, conscientes de que estamos participando da construção de um Mundo
melhor.
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2. Apresentação

A CrêSer é uma Organização Social NãoGovernamental, fundada em março de 2005,
com o objetivo de combater a desigualdade e
exclusão social.
A experiência acumulada de seus dirigentes no
terceiro setor, trabalhando com pessoas em
situação de vulnerabilidade social e econômica,
propiciou a elaboração de projetos inovadores
capazes de provocar impacto social e mudanças
de comportamento, focados na promoção da
ética, da cidadania e do fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários.
O trabalho da CrêSer é executado na zona sul
do município de São Paulo e está organizado
em três áreas: Educação Infantil, Assistência
Social, Promoção e Garantia de Direitos.
Oferece atendimento a crianças, adolescentes,
jovens, idosos e suas famílias, promovendo a
cidadania participativa, ampliação da
consciência de direitos e deveres e o estímulo
de ações protagonistas.
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Nossa atuação na Sociedade, e
particularmente, nas Comunidades nas quais
estamos inseridos, pauta-se pelo trinômio:
MISSÃO, VISÃO E VALORES, nos quais
definimos nosso modelo de gestão e
prestação de serviços às pessoas em estado
de vulnerabilidade, de diferentes idades e
estado civil os quais reproduzimos abaixo:

MISSÃO
Promover a inclusão social e o resgate
da cidadania.

VISÃO
Alcançar a excelência na proteção
Integral às pessoas em situação de
vulnerabilidade e risco social.

VALORES
Ética, Respeito, Promoção da Justiça,
Trabalho em Equipe e Inovação.
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A GFWC CrêSer ampliou suas atividades em 2020, quando absorvemos mais um Serviço e
finalizou o ano com 121 profissionais entre Advogados (as), Assistentes Sociais, Pedagogos (as),
Psicólogos (as), Orientadores Sociais e Oficineiros (as), com experiência no trabalho com
população em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. Contamos também com equipe
especializada nas áreas administrativa, financeira, gestão de pessoas e profissionais de apoio.
Trabalhamos para atender de forma acolhedora as demandas apresentadas pelas famílias e
comunidade através dos serviços que mantemos em parceria com a Prefeitura Municipal de são
Paulo – PMSP.
Neste Relatório Anual, apresentamos uma síntese das principais atividades realizadas em cada um
dos serviços que gerenciamos.

3. Coronavírus

A pandemia do novo coronavirus/Covid-19, que assolou o Brasil e o mundo, impactou a vida de
toda a população durante todo o ano de 2020. Diagnosticada na China em dezembro/2019 logo se
espalhou pelo mundo matando milhares de pessoas.
Somente em março/2020 a Organização Mundial de Saúde – OMS reconheceu que se tratava de
uma pandemia e que não existiam planos estratégicos prontos para serem aplicados, assim
aprendemos a cada dia como enfrentar tal situação.
Em São Paulo o primeiro caso foi diagnosticado no final de fevereiro, porém somente em março os
governos, estadual e municipal decretaram estado de calamidade pública, através do Decreto
Estadual nº 64.881 datado de 22 março de 2020 e do Decreto Municipal nº 59.283 datado de 16 de
março de 2020, cujo objetivo registramos abaixo:
“Declara situação de emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o
enfrentamento da pandemia de corrente do coronavírus.”
Em face da pandemia da COVID-19 e ao Decreto Municipal reorganizamos as atividades de
atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias visto que as recomendações da
Organização Mundial da Saúde – OMS e Ministério da Saúde foram de que todos deveriam
intensificar a higienização das mãos com sabão e/ou álcool em gel 70%, higienização das
superfícies, uso de máscaras e que fosse adotado o isolamento social como uma das principais
estratégias de combatea COVID-19.
Neste período a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS publicou
Instruções Normativas e Portarias com orientações aos serviços socioassistenciais para o
desenvolvimento do trabalho, bem como os Conselhos de Classe dos profissionais (Conselho
Regional de Serviço Social – CRESS e ConselhoRegional de Psicologia – CRP).
Para minimizar os impactos na vida das famílias atendidas, a CrêSer criou e realizou campanha
de arrecadação de cestas básicas e contou com o apoio de toda a diretoria e rede de parceiros.
Contou também com grande rede de parceiros para a captação de máscaras de proteção para os
colaboradores e famílias atendidas. Todos os serviços foram adaptados às condições de
segurança para a continuidade dos atendimentos, presenciais e à distância (online) preservando a
vida e respeitando as orientações dos órgãos de saúde.
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O CEI CrêSer I e
o CEI CrêSer II

4. Educação Infantil

estão situados

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a GFWC
CrêSer Administra dois Centros de Educação Infantil –,
denominados CEI CrêSer I e II, ambos situados na região sul de
São Paulo.

no Distrito de
Cidade Ademar.

Centro de Educação Infantil

CEI CrêSer I e II
Em virtude da pandemia, o calendário da educação infantil sofreu alterações em seu
funcionamento normal. A CrêSer prontamente realizou as adequações necessárias para manter os
atendimentos às crianças e suas famílias seguindo todas as orientações da Diretoria Regional de
Educação.
De acordo com a Normativa nº 13 de 19/03/2020, antecipou o recesso das atividades para o
período de 23 de março a 09 de abril. Em 06 de abril o Decreto nº 59.335 prorroga o prazo que
suspende o atendimento até 22 de abril.
No período de recesso, as equipes gestoras dos CEI's, atenderam as orientações da Secretaria
Municipal de educação, realizaram plantão nas unidades em dias determinados pela Diretoria
Regional de Educação, para orientar e informar as famílias através de mídias sociais ou contatos
telefônicos e encaminhar para CREAS, CRAS, SPVV, NASF, SASF, UBS, Conselho Tutelares, ou
buscar informações no número 156, que são serviços que acolheram a comunidade escolar no
período de recesso escolar.
Com o fim do recesso, houve nova Instrução Normativa SME nº13 que estabeleceu medidas para
o funcionamento das unidades escolares diante situação de emergência no Município de São
Paulo no período de pandemia.
O trabalho pedagógico aconteceu de maneira remota. A primeira ferramenta utilizada foi o
aplicativo WhatsApp, foram criados grupos por turmas e administrado pela Coordenadora
Pedagógica para publicação de conteúdos pedagógicos e comunicação com as famílias.
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Em junho a Secretaria Municipal de Educação criou salas de aula na
plataforma, Google Classroom, para a publicação das atividades e interação
com as famílias, que passam a ser administradas pelas professoras.
Duas famílias sinalizaram dificuldade em acessar as plataformas digitais por
falta de internet. Realizamos a impressão e entrega das atividades para
garantir o direito ao acesso à informação para todas as crianças.
Durante os plantões diários da diretora na Unidade Escolar,
disponibilizamos o acesso aos computadores para as famílias e as
professoras impossibilitadas em realizar as atividades em outro local.
Porém, não houve procura para este acesso.
Para minimizar os efeitos negativos da pandemia na
alimentação das crianças, foi criado o cartão merenda
através do Decreto Municipal nº 59.283 / 2020,
benefício de transferência de recurso financeiro
direcionado ao atendimento da alimentação dos
estudantes da Rede Municipal de Ensino.
O programa foi distribuído em 4 fases:
Fases 1, 2, 3 – Alunos do Bolsa Família e CadÚnico,
todos foram atendidos e vão continuar recebendo o
crédito mensalmente até o retorno às aulas.
Fase 4 – Universalização do Cartão, todos os alunos
matriculados na Rede Municipal de Educação
receberam o cartão alimentação e foram beneficiados.
O valor do crédito foi o mesmo concedido nas fases
anteriores, de acordo com o nível de ensino. Para
Educação Infantil o valor repassado às crianças foi de
R$ 101,00 mensais.
Após a suspenção do atendimento presencial, a Secretaria Municipal de
Educação realizou a entrega de cestas básicas para as famílias que
recebem o benefício Bolsa Família.
Quanto ao CEI II, Iniciamos o ano de 2020 concluindo as reformas iniciadas
em 2019 para dotar o espaço ocupado das melhores condições possíveis
para o uso pelas crianças e professores que aqui trabalham e estudam,
apesar das chuvas que provocaram pequeno atraso nas obras.
Adquirimos novos materiais para serem utilizados na cozinha e nos espaços
de estudos contribuindo, assim, para criação de espaços mais adequados
para o bem-estar e o desenvolvimento das crianças atendidas.
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Participamos da campanha de entrega de cestas básicas para famílias em situação de
vulnerabilidade em janeiro e iniciamos as atividades escolares em fevereiro e realizamos reuniões
com as famílias para apresentar a CrêSer e conversarmos sobre as rotinas de funcionamento do
Serviço.
Entretanto, com o Covid-19 e o estado de pandemia que se instalou na Cidade de São Paulo, a
partir de Março de 2020 nos enquadramos nas diversas normativas recebidas da PMSP e
suspendemos o atendimento presencial, passando a nos dedicar ao atendimento remoto,
trabalhando em regime de plantão, com um expediente reduzido, seguindo as orientações
recebidas.
Passamos boa parte do ano de 2020 trabalhando com rodízio de pessoal em regime de plantão e
permanecemos em contato com as famílias por meio do aplicativo WhatsApp e do Google,
através dos quais desenvolvemos várias atividades online com as famílias dos alunos do Serviço.
Trabalhamos continuamente de forma remota enviando às famílias atividades escritas e gravadas
em vídeos produzidos pelos nossos professores, sendo utilizados como material de apoio Trilhas
de Aprendizagens I e os sites recomendados pela Diped (Divisão pedagógica) da SE.
Realizamos ações de gestão junto à equipe e famílias a fim de reduzirmos os impactos causados
pela Pandemia, como por exemplo: reuniões com os pais via aplicativos Duo, telefonemas dos
professores para as crianças com o objetivo de manter o vínculo etc.
Os relatos das famílias obtidos por meio de pesquisas online e por telefone foram importantes
para buscarmos aperfeiçoamento do nosso trabalho e por conta deste aperfeiçoamento nossa
equipe de professores e de gestão participou da IV Jornada Pedagógica, em dezembro,
promovida pela Secretaria Municipal de Ensino.
A seguir, apresentamos as estatísticas do ano de 2020 referentes aos CEI CrêSer I e II.

(*) - Não disponível
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5. Assistência Social
Proteção Social Básica e Especial

Na Proteção Social Básica desenvolvemos
os serviços:
5.1. Serviço de Atendimento Social à Família no Domicílio

SASF Cidade Ademar II

Em parceria com a
Secretaria Municipal

O Serviço de Assistência Social à Família e Proteção
Social Básica no Domicílio - SASF Cidade Ademar II
realizou suas atividades de janeiro a março/2020 de acordo
com Plano de Ação do primeiro Semestre/2020, ofertando
atividades de atendimento individual, visita domiciliar,
reunião socioeducativa, oficinas e passeios.

de Assistência e
Desenvolvimento
Social – SMADS a
GFWC CrêSer
desenvolve os
Serviços da Proteção

Entretanto com a pandemia da COVID-19 as atividades
foram readequadas, pois a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS
suspendeu parcialmente as atividades coletivas através do
Decreto Municipal nº 59.283, de 16 de março de 2020.
Houve aumento da demanda de trabalho no serviço; pois, a
comunidade que apresenta altos índices de vulnerabilidade
social, econômica e financeira enxergou no serviço um
porto seguro, buscaram informações e orientações sobre o
acesso aos benefícios sociais concedidos pelo governo do
estado.
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Social Básica e
Proteção Social
Especial nos
Distritos de Cidade
Ademar, Pedreira e
Grajaú.

Foi registrada a entrada de 492 novas famílias para atendimento, famílias essas que não
conheciam o SASF e devido à pandemia buscaram auxílio conosco, o que,
consequentemente, acarretou em novas demandas, visto que parte desse público
trabalha de maneira informal e encontraram dificuldades no acesso aos benefícios
sociais.
Neste período o CRAS encaminhou demandas com estes perfis:
- Famílias que residem no território;
- Listas de Programa Criança Feliz (PCF);
- Lista de Idosos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no intuito de darmos
continuidade no acompanhamento realizado pelo CRAS.
Neste contexto, as atividades coletivas aconteceram remotamente através do Facebook
e WhatsApp, com grande participação, com exceção das famílias participantes do
Programa Criança Feliz que desistiram de participar das atividades remotas alegando
não terem acesso à internet ou priorizando a utilização dos dados móveis para as
atividades escolares.
A equipe realizou visitas domiciliares para monitoramento e orientação para as famílias
participantes do programa.
Em seguida, apresentamos em números as diversas atividades desenvolvidas pelo
SASF Cidade Ademar II, no ano de 2020.
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5.2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Centro para Criança e Adolescente

CCA CrêSer I e II

Devido à situação da pandemia da COVID-19 as atividades do CCA 1 foram suspensas para o
atendimento diário presencial das crianças/adolescentes de março a setembro/2020, sendo
realizado neste período atendimento presencial emergencial, concessão de cestas básicas e
confecção dos kits de atividades socioeducativas. Identificamos que a pandemia reforçou as
desigualdades da população mais vulnerável, e exigiram ações imediatas para fortalecer a proteção
social a esses grupos que foram mais impactados.

Neste sentido captamos alimentos e cestas básicas, com
organização parceira, conseguimos ofertar as doações às famílias
do entorno, no intuito de minimizar os agravos da ausência de
alimento.
Para monitorar os agravos causados pela pandemia, reforçar a
importância do isolamento social como a melhor forma de proteção
e as demais orientações de prevenção veiculadas pelo Ministério
da Saúde, realizamos pesquisa e monitoramento da situação
familiar.
Os contatos foram realizados via telefone fixo, pelo aplicativo de
mensagens WhatsApp e também de forma presencial no ato da
retirada das cestas básicas. Além disso, repassamos orientações
sobre os benefícios emergenciais, orientamos sobre o estudo
regular a distância, como acessar o aplicativo da Secretaria de
Educação, bem como tomar conhecimento de como estavam
lidando com o isolamento social e possíveis situações de violência
e/ou violação de direitos, uma vez que, a pandemia e o convívio
familiar mais intenso favoreceram para tais situações.
Para a Campanha do Dia 18 de Maio – Dia Nacional de Combate
ao Abuso Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes
ofertamos atividades de prevenção, produzimos um vídeo “Radar
do Coração”, para alertar e conscientizar os usuários, seus pais e
responsáveis sobre o enfrentamento à Violência Sexual contra
crianças e adolescentes e incentivando a participação e o
protagonismo juvenil.
O vídeo foi publicado nas redes sociais da CrêSer e no site da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social –
SMADS, desta forma foi possível ampliar o alcance de pessoas
para a conscientização e o enfretamento da violência contra
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crianças e adolescentes, com ênfase, neste momento, ao Abuso e Exploração Sexual.
Foram realizadas 2 parcerias fundamentais para o desenvolvimento das atividades, uma delas foi
com a Organização Social Vocação que contribuiu com a qualificação da equipe, disponibilizou
profissional da área da dança para ministrar atividades e mediou a parceria com o Rotary Club de
Interlagos para doação de cestas básicas para as famílias.
A outra parceria foi com a Eco Rodovias através da campanha “Papai Noel Existe”, foram
entregues 120 brinquedos. Os quais em anos anteriores são entregues com as festas de
encerramento do ano, porém em 2020 foram entregues no mesmo dia das cestas básicas,
seguindo as orientações da SMADS para a não realização de evento, confraternização ou
encontros coletivos.
O CCA CrêSer II teve sua implantação em um ano atípico, dentro de uma nova realidade que se
apresentou repleta de incertezas, inseguranças que requereram da humanidade adaptação e
reorganização. Com incansável esforço e apoio da diretoria da CrêSer, foi possível reformular o
Plano de Trabalho para implantar o serviço com capacidade de atendimento à 150 crianças e
adolescentes no Grajaú.
Embora a parceria tenha sido firmada com a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social – SMADS em dezembro/2020, não foi possível iniciar as atividades com
as crianças e adolescentes na unidade, pois as adequações do imóvel estavam em sua fase final
e tivemos dificuldade em efetivar a compra de todo o mobiliário, eletrodomésticos e
eletroeletrônicos.
O imóvel também passou por fase de adequação para ofertar 100% de atendimento às pessoas
com deficiência e/ou mobilidade física reduzida.
Outras melhorias foram realizadas no imóvel como: pintura externa e interna, reparo do telhado e
troca de telhas quebradas, adaptação de rampa de acessibilidade e instalação de telas no terraço
aberto.
Em seguida, apresentamos as estatísticas das diversas atividades desenvolvidas pelo
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Centro para Criança e Adolescente –
CCA CrêSer, no ano de 2020.
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5.3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos / Núcleo de Convivência do Idoso

NCI Cidade Ademar
O Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – Núcleo de Convivência de
Idosos pertence à Proteção Social Básica
do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) e desenvolve ações preventivas e
proativas.
O Núcleo de Convivência de Idosos – NCI
Cidade Ademar tem parceirizado o
atendimento para 120 idosos para as
atividades de convivência (in loco no
serviço) e 80 idosos em Plano de
Desenvolvimento do Usuário – PDU.
Em virtude da pandemia este serviço
prontamente atendeu as recomendações
sanitárias e preventivas para a preservação
da vida dos idosos. Todas as atividades
individuais e grupais foram suspensas e o
espaço físico foi adequado conforme as
normas de segurança.
Foram registrados seis óbitos no decorrer
do ano, sendo três idosos do grupo de
convivência e três idosos em PDU. Registrese que estes óbitos não foram provocados
pela Covid-19.
No primeiro trimestre, foi possível realizar a
festa de carnaval com os participantes da
oficina de dança. Realizamos passeio ao
SESC Interlagos que apresentou a vida e
obra de Luis Pasteur, inventor da vacina
contra hidrofobia ou “raiva’ Esta exposição
abordou a evolução da imunização das
doenças na saúde e a importância da
vacina.
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Também proporcionou uma reflexão sobre as Fake News. A visita foi realizada com a participação
de 15 pessoas.
O segundo semestre foi recheado de atividades remotas, sendo que os idosos fizeram visitas
virtuais nos museus do Banco do Brasil e da Lingua Portuguesa, passeando pelas exposições,
“Egito Antigo: do Cotidiano a Eternidade” e “A palavra no Agora”.
Houve também o compartilhamento de muitos conteúdos, palestras e informações sobre saúde,
memória mantendo grande interação com os idosos. Vale destacar a parceria com o Método
Supera que trabalha com ginástica para o cérebro, a parceria rendeu a doação de jogos para
exercitar a memória e palestra sobre Alzheimer.
Em seguida, apresentamos as estatísticas das diversas atividades desenvolvidas pelo
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Núcleo de Convivência do Idoso – NCI
Cidade Ademar, no ano de 2020.
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Na Proteção Social Especial desenvolvemos os serviços:
A Proteção Social Especial
destina-se a pessoas que se
encontram em situação de
vulnerabilidade e/ou situação de
risco pessoal e social.

São situações que requerem
acompanhamento individual e
maior
flexibilidade
nas
soluções protetivas, requerem
encaminhamentos
monitorados,
apoio
e
processos que asseguram
qualidade na atenção protetiva
e efetividade na reinserção.
5.4. Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico

NPJ Cidade Ademar

Conforme o Termo de Colaboração, o serviço tem capacidade de atendimento mensal para 120
casos. Foram atendidos em média 54,42%, acima da capacidade. Finalizamos o ano com uma
média de 46 casos referenciados por Técnico Social, sendo o recomendado 30 casos.
No que se refere aos perfis dos usuários atendidos, foram: 40,70% idosos, 30,30% de crianças e
adolescentes, 20,60% adultos e 8,40% deficientes.
Foram realizados 129 desligamentos, devido mudança de endereço, desistência, óbito ou fim da
ameaça e violação de Direitos.
Realizamos também 567 encaminhamentos para Rede Socioassistencial e Intersetorial.
O serviço passou por readequações às rotinas de trabalho, devido ao novo coronavírus (Covid19). Conforme recomendações recebidas, as atividades foram suspensas parcialmente de março
a agosto, sendo realizados apenas os atendimentos presenciais emergencias e concessão de
cestas básicas, mantendo suspensas as atividades coletivas até dezembro.
Para o monitoramento dos casos atendidos e manutenção do vínculo, a equipe manteve contato
com os usuários/famílias através do aplicativo Whatsapp e telefone fixo com objetivo de garantir a
proteção e acesso aos direitos. Salientamos que durante os contatos, orientamos também quanto
às medidas de prevenção à COVID-19.
| 13
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No quadro abaixo, apresentamos os números das atividades desenvolvidas, no ano de
2020, no NPJ Cidade Ademar.

5.5. Serviço de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítima de Violência

SPVV Casa CrêSer

As atividades propostas pelo SPVV Casa
CrêSer visaram contribuir com o processo de
ressignificação e fortalecimento das crianças e
adolescentes vítimas de violência, bem como
contribuir com as famílias e/ou responsáveis na
sua função protetiva.
Foram atendidos uma média de 132 crianças
e/ou adolescentes, sendo 22 usuários a mais
que a capacidade parceirizada que são 110
vagas.
A faixa etária mais exposta à violência é a de 6
a 11 anos, com 56,16% do total, assim
compreendemos a importância de
intensificarmos ações junto às escolas para que
possamos garantir a proteção das crianças e
adolescentes, pois o acesso à informação
contribui para os cuidados de proteção.
Devido à pandemia da COVID-19 as atividades
do serviço foram suspensas parcialmente de
março a agosto/2020, sendo realizado neste
período atendimento presencial emergencial e
concessão de cestas básicas.
Para garantirmos a vinculação das crianças,
adolescentes e suas famílias realizamos o
monitoramento à distância via telefone fixo e
pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.

Nossos contatos foram na perspectiva de
reforçar a importância do isolamento social
como a melhor forma de proteção e as demais
orientações de prevenção veiculadas pelo
Ministério da Saúde, além disso, repassamos
orientações sobre os benefícios emergenciais,
orientamos sobre o estudo a distância, bem
como tomar conhecimento de como estavam
lidando com o isolamento social e possíveis
situações de violência e/ou violação de direitos.
Em julho realizamos a mudança de endereço do
Serviço para a Rua Salvador Rodrigues Negrão,
261 Vila Marari - SP/SP, o imóvel foi vistoriado e
aprovado pelo engenheiro da SMADS, porém
com a ressalva de adequação para atender as
pessoas com deficiência e/ou mobilidade
reduzida. A adequação foi realizada com os
custos subsidiados pela CrêSer e Prefeitura da
Cidade de São Paulo.
Para garantir a proteção social das crianças e
adolescentes, foi essencial o trabalho em rede.
Em parceria com uma empresa provedora de
serviços de Internet, ocorreu uma roda de
conversa intitulada “Criativa Unidos por uma
internet + segura” esta atividade teve como
| 14
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objetivo discutir com os adolescentes o uso
seguro das principais redes sociais Facebook e
Instagram, bem como a construção de uma
campanha de prevenção que alcançasse outros
adolescentes.
Com apoio logístico da SMADS, foi possível
realizar outra edição do “Grito de Carnaval” na
região central do município – Vale do
Anhangabaú, que visou manifestar o Repúdio da
Cidade de São Paulo à exploração sexual de
crianças e adolescentes.
Fortalecemos também a Campanha do Dia 18
de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso
Exploração Sexual Contra Crianças e
Adolescentes contamos com a colaboração das
crianças e adolescentes atendidos no Serviço.
Eles construíram uma frase em defesa da
garantia de direitos das crianças e adolescentes
e nos enviaram via mensagem (escrita ou áudio)
pelo aplicativo WhatsApp. Tais mensagens
foram utilizadas na elaboração do vídeo para a
Campanha que circulou entre os demais
serviços da cidade.
Outro tema fundamental que foi trabalhado,

Enfrentamento do Trabalho Infantil, na qual
utilizamos a música “Sementes” (do Emicida
com a participação de Drik Barbosa) que faz
parte da Campanha Oficial Contra o Trabalho
Infantil e teve apoio do Ministério Público do
Trabalho – MPT, da Organização Internacional
do Trabalho – OIT, da Justiça do Trabalho –
TST e do Fórum Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil – FNPETI.
Findamos o ano com a parceria com a empresa
Eco Rodovias que anualmente proporciona a
Campanha “Papai Noel Existe” e da qual
recebemos em dezembro a doação de
brinquedos para as a crianças/adolescentes na
faixa etáriade 0 a 14 anos.
Importante destacar que as empresas parceiras
desta campanha tiveram o cuidado na escolha
de brinquedos educativos, contribuindo com o
processo de desenvolvimento educacional. Para
as crianças com deficiência os brinquedos
atendiam as suas necessidades, o que denota
uma atenção e cuidado com os nossos
atendidos.

No quadro abaixo, apresentamos os números das atividades desenvolvidas, no ano de 2020,
no SPVV Casa CrêSer.
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5.6. Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto

SMSE-MA Cidade Ademar e Pedreira
Devido à situação da pandemia da COVID-19 as atividades do SMSE-MA Cidade Ademar foram
suspensas, parcialmente, de março a agosto/2020, sendo realizado neste período atendimento
presencial emergencial e concessão de cestas básicas.
As medidas socioeducativas em meio aberto foram suspensas em março, pelo provimento CSM nº
2546/2020 do TJSP, com prorrogação até agosto. Nesse período, para garantirmos a vinculação
dos adolescentes e suas famílias, realizamos o acompanhamento à distância via telefone fixo e
pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.
Frente a essa situação, desenvolvemos ações para minimizar a vulnerabilidade a que estavam
sujeitos os adolescentes e familiares atendidos. Estabelecemos uma parceria com a Ação
Educativa Assessoria Pesquisa e Informação no projeto Arte na Medida, em uma ação
patrocinada pela Brazil Foundation, que beneficiou 50 famílias com um cartão de crédito pré-pago,
no valor de R$ 104,00 mensais, durante três meses (abril, maio e junho) e vários livros das
editoras das periferias, para auxiliá-las no momento de pandemia.
Também realizamos a distribuição de cestas básicas às famílias atendidas e da comunidade,
adquiridas com recursos do serviço e outras advindas das articulações da CAPEXP CrêSer com o
Banco de Alimentos.
A distribuição ocorreu no serviço, com dia e horário previamente agendado para evitar
aglomeração, manter o distanciamento e obedecendo aos protocolos preventivos, com utilização
de máscaras, álcool gel, recomendado pelas autoridades de saúde e sanitárias.
Durante o ano o Serviço recebeu 80 novos adolescentes encaminhados pelo Departamento de
Execuções da Infância e Juventude – DEIJ e Fundação CASA.
Observamos que o público atendido é majoritariamente masculino com idade entre 15 e 17 anos.
Foram encerrados 82 casos, sendo que por cumprimento integral da medida socioeducativa foi o
maior índice de saída do Serviço, 52; seguido por novas internações, 16; transferências, 12;
descumprimento, 01; óbitos, 00.
| 16
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No SMSE/MA Pedreira os
atendimentos socioeducativos foram
planejados para ofertar um espaço de
cuidado, atenção e convívio onde os
adolescentes/jovens, familiares e
amigos tivessem a oportunidade de
construir novas perspectivas
assentadas em novos valores éticos.
Embora a aplicação das medidas
socioeducativas
tenha
caráter
compulsório,
as
atividades
desenvolvidas, em consonância com
o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo – SINASE visaram
enaltecer o aspecto pedagógico das
medidas socioeducativas em meio
aberto.
Em adaptação à modalidade remota e na perspectiva de não fragilizar ou mesmo romper
vínculos com os adolescentes e jovens, enfatizamos a eficácia dos Grupos Remotos neste
momento. A oficina on-line denominada “Conexão com Arte” surgiu com o objetivo de
trabalhar as aptidões artísticas dos adolescentes, utilizando materiais que eles tinham a mão
e/ou fornecidos pelo MSE Pedreira. A proposta foi aceita e atingiu os seus objetivos.
Destacamos a parceria com o Instituto Cultural BARONG, mediada pelo Serviço de Medidas
Socioeducativas – Santo Amaro, no qual nossos adolescentes que demonstram interesse pelo
Curso de “Inicialização às Técnicas de Tatuagem e Cuidados Com a Saúde”. O curso teve
duração de oito aulas, com todo o material cedido pela parceria.
No quadro abaixo, apresentamos os números das atividades desenvolvidas, no ano de
2020, nos SME-MA Cidade Ademar e Pedreira.
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5.7. Centro de Defesa e Convivência da Mulher

CDCM/Casa da Mulher CrêSer
Em razão do cenário de pandemia, alguns
ajustes foram realizados e o Serviço
permeou sua atuação de acordo com as
normativas da SMADS, da Prefeitura e
Governo de São Paulo, orientações da
Gestão CrêSer, bem como recomendações
da OMS (Organização Mundial da Saúde).
As atividades coletivas foram suspensas a
partir do dia 18 de março, a fim de garantir a
redução do fluxo e evitar aglomeração de
pessoas nos locais de atendimento; os
atendimentos individuais também passaram
por adaptações, priorizando-se orientações
por telefone e atendimentos presenciais apenas nas situações emergenciais.
Seguimos contatando as usuárias para acompanhamento das questões de saúde, de condições
financeiras e da situação de violência.
O CDCM teve forte atuação em rede, o que proporcionou articulações para a efetivação dos
direitos das mulheres, bem como eventos de cunho informativo e formativo. Uma das ações em
rede juntamente com o NCI Pedreira, CJ Afago, SASF I São Jorge e PAI Doroteia, propiciou
atividades de beleza ao público predominante de idosas.
Para celebração do Dia da Mulher ofertamos um chá da tarde especial, em que contamos com
apresentação do Projeto “Palhaças Sem Fronteiras” - realizado de mulheres para mulheres - que,
de forma lúdica, abordou questões e singularidades do universo feminino.
Enquanto atuação no território, fomos acionadas pelo CTA (Centro Temporário de Acolhimento)
Alvarenga para a Exposição Corpos das Penhas, em homenagem ao mês de combate à violência
doméstica, em campanha do “Agosto Lilás”.
Como evento de destaque, participamos de “Live”, por meio de convite da página “Foco no Jd.
Miriam” que é um importante gerador de conteúdo digital da região de Cidade Ademar.
O evento intitulado “Roda Viva da Periferia” foi bastante positivo, sendo possível o diálogo com a
comunidade e a visibilização do serviço.
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Já na Campanha dos 16 Dias de
Ativismo abordamos a temática: “Como,
no processo de superar violências
somos capazes de produzir belezas?”.
Tivemos dois encontros presenciais em
dezembro conduzidos pelas arteeducadoras Aline Alves e Laura
Delgado, onde foram abordados o
universo do jogo em diálogo com o
universo dos direitos humanos,
objetivando a elaboração de si mesma e celebração da própria existência, através do brincar,
momentos de diversão e autocuidado.
Como material de apoio crítico e reflexivo, foi utilizado o solo "A Parede dessa sala deveria ruir",
cuja narrativa se estruturou em torno de um assédio sexual. Tendo em vista o contexto de
pandemia do novo coronavírus, o grupo foi pequeno e todas as medidas de prevenção foram
adotadas.
Em seguida, apresentamos as estatísticas das atividades desenvolvidas pelo Centro de
Defesa e Convivência da Mulher – CDCM/Casa da Mulher CrêSer em 2020:
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6. Captação e Expansão
O ano foi marcado pelo novo coronavírus que afetou e impactou diretamente o planejamento
de atividades do setor. Foi decretada situação de emergência no Município de São Paulo,
através do Decreto Municipal nº 59.283, em 16 de março de 2020, definindo medidas para o
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
Com isso houve a suspensão do calendário de eventos que tradicionalmente aproxima os
associados, a diretoria e novos parceiros para compor e contribuir para o desenvolvimento
da CrêSer, sendo estes, essenciais na captação de recursos.
Um dos principais eventos que estavam programados para o ano, a celebração dos 15 anos
de existência da CrêSer precisou ser cancelada, pois estava agendado para o dia
14/03/2020, culminando com o primeiro final de semana de suspensão das atividades
coletivas na cidade.
O cenário pandêmico gerou grande sensibilização e mobilização de pessoas físicas e jurídicas
para doações e adesão às campanhas de enfrentamento dos impactos sociais, econômicos e
financeiros na vida das pessoas.
A CrêSer realizou a campanha “Adote uma Família”
que obteve êxito em seu processo de planejamento e
execução e contemplou 464 famílias. Ainda sobre
cestas básicas, a parceria com o Banco de Alimentos
proporcionou a distribuição de 1.500 unidades, foram
doadas para as famílias atendidas na CrêSer e ONGs
parceiras no território.
As parcerias são fundamentais e seguiram com a captação de Notas Fiscais na Casa Santa Luzia,
um tradicional Supermercado de São Paulo que realiza a parceria com Organizações Sociais ao
longo do ano com a captação de notas fiscais.
Novamente a empresa SEGPREVENT ASSESSORIA, através de seu proprietário, doou seus
serviços técnicos e elaborou gratuitamente para a CrêSer dois documentos importantes e
obrigatórios exigidos pela Legislação Trabalhista, o PPRA e o PCMSO. Esta doação foi
fundamental e a CrêSer deixou de gastar aproximadamente R$ 7.000,00 com a elaboração
gratuita do PPRA e do PCMSO.
O Bazar do Bem foi otimizado
e teve melhoria nos
resultados, ficou estabelecido
o seu funcionamento às
quartas-feiras das 9h às 16h,
sendo que é organizado pela
nossa voluntária, com suporte
do CapExp.
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Entre as novas ações, a CrêSer participou do Dia de Doar, uma iniciativa da Associação Brasileira
de Captadores de Recursos – ABCR que objetiva a inserção de uma nova data no calendário e na
cultura de doação.
Foi iniciada a parceria com a AME Digital e a CrêSer foi inserida no aplicativo da empresa como
opção de doação para os clientes.
Houveram ações pontuais que
geraram resultados positivos, em
contato com a empresa Atento,
que atende uma grande rede de
telemarketing e efetuou a doação
de pouco mais de 1 tonelada de
alimentos através de campanha
realizada com os funcionários da
empresa.
A empresa, Ketchum efetivou a
doação de 1 refrigerador e 1
projetor para o NCI além de
realizar uma atividade sobre
memória com os idosos. A
Sociedade Esportiva Palmeiras
nos doou 100 cobertores que
foram
compartilhados
com
organizações parceiras do território
e entregues para as famílias que
atendemos.
A Best Fit foi um parceiro essencial
na reorganização do Bazar do
Bem, efetivando doações de
roupas e mobiliários fundamentais
para o desenvolvimento desta
atividade.
Destacamos a campanha “Eu
apoio essa causa” que contou com
grande participação da diretoria e
mobilização dos colaboradores. A
campanha focou na venda de
canecas
personalizadas,
divulgando a marca CrêSer e
concomitantemente
captando
recursos..
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7. Considerações Finais
O ano de 2020 foi definitivamente marcado pela
Pandemia causada pelo coronavírus que afetou
os atendimentos em todos os nossos Serviços,
mas, mesmo assim, com muito planejamento,
organização e o efetivo engajamento de nossos
colaboradores,
parceiros
e
voluntários
conseguimos resultados que nos deixam
orgulhosos e com o sentimento do dever
cumprido.
E é com este sentimento que agradecemos a
confiança, o apoio e a colaboração que
recebemos de todos os nossos Conselheiros,
Diretores,
Parceiros,
Colaboradores
e
Voluntários que, sem medir esforços nos
auxiliaram a travessia deste turbulento ano.
Temos certeza absoluta que nos próximos anos
continuaremos nosso trabalho direcionado ao
público pelo qual optamos desde o primeiro
momento de nossa fundação, contando sempre
com o apoio incondicional de todos que nos
acompanharam até hoje; pois, sabemos que
juntos podemos mais e fazendo nossa parte,
estamos cumprindo nosso papel social, cada
vez mais necessário, contribuindo para um
mundo melhor.
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Parceiros Públicos
Prefeitura Municipal de São Paulo – PMSP
Secretaria Municipal da Educação – SME
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS

Parceiros da Iniciativa Privada
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Anexo 1:

Alguns gráficos das pesquisas de satisfação realizadas com o público atendido pelos
Serviços da CrêSer em suas diversas modalidades:
Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto

Pesquisas de satisfação realizadas com o público atendido.

SMSE-MA Pedreira

Anexo I
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Pesquisas de satisfação realizadas com o público atendido.
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Anexo I
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Centro de Educação Infantil

Pesquisas de satisfação realizadas com o público atendido.

CEI CrêSer I

Anexo I
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Centro de Educação Infantil

Pesquisas de satisfação realizadas com o público atendido.

CEI CrêSer II

Anexo I
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Centro para Criança e Adolescente

Pesquisas de satisfação realizadas com o público atendido.

CCA CrêSer I

Anexo I

| 30

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES | 2020

4.3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos / Núcleo de Convivência do Idoso

NCI Cidade Ademar

4.7. Centro de Defesa e Convivência da Mulher

CDCM/Casa da Mulher CrêSer

Anexo I
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Pesquisas de satisfação realizadas com o público atendido.

Qual o seu grau de satisfação com o serviço do NCI CrêSer?

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES | 2020

4.1. Serviço de Atendimento Social à Família no Domicílio

SASF Cidade Ademar II

Pesquisas de satisfação realizadas com o público atendido.

Avaliação de 0 a 5 do atendimento ofertado, sendo ele remoto ou presencial
(considerar: 1 péssimo e 5 excelente)

Anexo I
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4.5. Serviço de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítima de Violência

SPVV Casa CrêSer

Pesquisas de satisfação realizadas com o público atendido.

Como você avalia a educação e cordialidade dos/das trabalhadores/as da Casa CrêSer:

Anexo I
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