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Pelo segundo ano seguido vivemos um ano atípico. Se 2020 foi um ano difícil que pegou
a todos de surpresa, já que a crise pandêmica como consequência da Covid-19 chegou
sem avisar, 2021 nos encontrou melhor preparados, mais fortalecidos e mais
conscientes de nosso papel e da importância de continuarmos atuando e contribuindo
com nossa Comunidade para minorar o sofrimento de nossos vulneráveis, atingidos em
cheio pelo infortúnio dos desdobramentos e sequelas da Pandemia. 
Enfrentamos, superamos, vencemos e estamos prontos para novos desafios e nesta
trajetória vitoriosa contamos com o apoio e a atuação de um time de Diretores,
Conselheiros, Colaboradores e Voluntários que uniram forças, conhecimento e com
dedicação extrema se lançaram nas batalhas do dia-a-dia para juntos vencermos esta
guerra. 
Temos plena consciência que fizemos nossa parte e, mais ainda, certeza absoluta que
agregamos valor, esperança e melhores dias às milhares de pessoas que atendemos ao
longo do ano, seja presencialmente ou à distância via online, por meio de nossas
orientações, encaminhamentos técnicos, fornecimento de Cestas Básicas ou por ações
sociais e/ou educacionais realizadas em cada um de nossos Serviços sempre visando
oferecer o melhor atendimento, com qualidade, respeito e empatia às crianças,
adolescentes, adultos, famílias e idosos que confiaram na CrêSer para, juntos,
atravessarmos um ano tão difícil, com menos dores e com mais alegria.
Por fim, aproveitamos para registrar nossos sinceros e profundos agradecimentos aos
Gestores de Parceria da PMSP que estiveram ao nosso lado nesta trajetória, nos
apoiando e fornecendo os meios necessários para construirmos um Mundo Melhor,
que é, em essência, nossa Missão mais valiosa: cuidar com carinho de Seres Humanos
vulneráveis que depositam na Crêser suas esperanças de vida.

2021... Mais um ano de Pandemia, mais um ano que vivemos e
trabalhamos sob a égide das leis, decretos, normas, regras,
regulamentos especiais e tantas outras normativas que
disciplinaram nossos relacionamentos familiares, sociais e
profissionais por conta da Covid-19 e suas consequências.

2021... Mais um ano em que nós, da CRÊSER nos superamos e
mantivemos ao longo de todo o ano nossas portas abertas ao nosso
público, permanecemos, apesar de todas as restrições de higiene e
saúde atuando no sentido de oferecer aos nossos atendidos o
melhor de nós, nosso trabalho, nosso acolhimento, nossa empatia
e, por que não dizer, nosso carinho e compreensão para ajuda-los a
superar, mesmo com todas as dificuldades impostas pelo cenário
pandêmico, os desafios que tiveram que enfrentar e vencer para
sobreviverem à crise. 

M
A

R
IA

 T
E
R
E
Z
A

 D
A

 R
O

C
H

A
 M

E
N

D
E
S

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES |  2021

1. Apresentação

 |  0 1

1.1. Mensagem da Presidente



1.2. A OSC CrêSer
A CrêSer é uma Organização Social Não-Governamental, 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.

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:

Nº 02

A GFWC CrêSer finalizou o ano de 2021 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.

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
Promover a inclusão social e o resgate da cidadania.
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Continuamos, em 2021, vivendo e trabalhando sob as
consequências da Pandemia, causada pelo vírus Covid-19,
mas, mesmo assim, mantivemos nosso atendimento,
prioritariamente na modalidade online, com algumas
atividades presenciais quando cabível com todos os
cuidados recomendados pelas autoridades médico-
sanitárias dos Órgãos de Saúde vinculados aos Governos
Municipal, Estadual e Federal. 

Mantivemos ao longo de 2021, as atividades sociais
iniciadas em 2020, relativas às campanhas de arrecadação
e distribuição de Cestas Básicas que contaram com o
apoio permanente dos nossos Diretores, Conselheiros e
uma vasta rede de parceiros, todos sensíveis aos desafios
do cenário pandêmico que se iniciou em 2020,
permaneceu em 2021 e se mantém neste ano de 2022
com sinais de que ainda permanecerá ditando as regras de
higiene e saúde a serem seguidas nos ambientes de
trabalho e convívio social por um bom tempo, mesmo que
esteja perdendo força em todas as frentes e permitindo
uma flexibilização dos controles sanitários e dos cuidados
pessoais mediante novas regras baixadas pelos Órgãos de
Governo responsáveis pela Saúde Pública.

Nós, da CrêSer, conscientes de nossa responsabilidade
perante nosso quadro de colaboradores, o público atendido
e a comunidade em geral, cumprimos em 2021 todas as
determinações legais que impactaram em nossas
atividades, ajustando o trabalho realizado da forma como
foi permitido pela legislação e recomendado pelas
autoridades.

Faremos o mesmo em 2022 até que possamos voltar
plenamente e com segurança, para todos, ao nosso
modelo tradicional de atendimento presencial.

Nos próximos capítulos estaremos relatando as principais
atividades técnicas desenvolvidas pelos nossos Serviços
no ano de 2021.

1.3. Pandemia: impactos e consequências.
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2. Atividades Técnicas desenvolvidas pelos      
 Serviços da CrêSer

2.1. Educação Infantil
Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a GFWC CrêSer Administrou durante no
ano de 2021 dois Centros de Educação Infantil –, denominados CEI CrêSer I e II, ambos situados
na região sul de São Paulo, sendo que o CEI CrêSer I teve usas atividades encerradas no mês de
outubro/2021 por questões de natureza contratual com o proprietário do local, que vendeu sua
propriedade a terceiros e não tivemos como manter o CEI I aberto atendendo a população que,
até então, frequentava regularmente suas instalações.

O CEI CrêSer I estava situado no Distrito de Cidade Ademar e o CEI CrêSer II está instalado no
Distrito do Jabaquara.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES |  2021
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2.1.1. Centro de Educação Infantil - CEI CrêSer I 
Iniciamos o ano letivo seguindo a Instrução Normativa SME
nº 010/2021, com retorno presencial para todos os
funcionários e opcional para as famílias.

Pensando nas diversas situações e sentimentos, realizamos
com a equipe uma formação com uma psicóloga como tema
“saúde emocional”, com o objetivo de cuidar da saúde
mental dos colaboradores oferecendo suporte para agir com
assertividade e resiliência.

O segundo trimestre iniciou com a antecipação de feriados e
do recesso de julho.

O retorno do atendimento presencial foi prioritariamente para
os profissionais da saúde, educação, assistência social,
serviço funerário, transporte público e segurança.
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De acordo com a Instrução Normativa, atendimento presencial se
deu a 35% dos matriculados inscritos através do link disponível
na página oficial da Prefeitura Municipal de São Paulo.

Para aqueles que permaneceram no ensino remoto, apoiado pelo
aplicativo WhatsApp e facilitado pelo Google Classroom com a
publicação diária da mesma atividade realizada na sala de aula,
sugestões de leitura, proporcionando vivências enriquecedoras e
uma nova rotina para os novos. Para os antigos a adaptação da
nova sala. 

P L A N E J A M E N T O  D A S  P R O F E S S O R A S  A  P A R T I R  
D A S  D I R E T R I Z E S  D A S  I N S T R U Ç Õ E S  N O R M A T I V A S .
Atender ao disposto na Instrução Normativa SME nº 15/2020. O
planejamento de atividades e estratégias para assegurar as
aprendizagens dos estudantes, consoante ao Projeto Político
Pedagógico da Unidade e ao Currículo da Cidade, durante o
período de suspensão do atendimento presencial, conforme
disposto nos Decretos nº 59.283/2020, 59.298/2020, 59.335/2020
e 59.363/2020.

A valorização das diversas culturas brasileiras, africanas e
indígenas;

Sugestões de canais do Youtube, grupos musicais infantis,
histórias e livros online;

Brincadeiras tradicionais, brincadeiras com músicas, dança e
teatro, brincadeiras para hora do banho;

Construção de brinquedos com sucata;

Brincadeiras com materialidades de casa, como: roupas,
acessórios, panelas, cestos, etc.;

Culinárias com receitas simples para o café da manhã, ou
almoço, ou lanche, ou jantar com ingredientes acessíveis;

Dicas de músicas relaxantes para a hora do soninho ou
descanso;

Cinema com pipoca, sugestão de desenhos e filmes
educativos;

Montagem de lista de músicas do tipo “Playlist”;

Explorar elementos da natureza como: água, terra, flores e
folhas.

(Fonte- Currículo da Cidade para Educação Infantil)
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O cartão merenda, que é um beneficio de transferência de recurso
financeiro direcionado ao atendimento da alimentação dos estudantes da
Rede Municipal de Ensino. O programa foi distribuído em 4 fases: 

Fase 1, 2, 3 - Alunos do Programa Bolsa Família e CadÚnico foram todos
atendidos e permaneceram recebendo até o inicio do ano letivo em 2022. 

Fase 4 - Universalização do Cartão, todos os alunos matriculados na
Rede Municipal de Educação receberam o cartão alimentação e foram
beneficiados, preenchendo o cadastro e manifestando o interesse no link
do portal de SME.

O valor do crédito é 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.

O retorno das atividades presenciais e processo pedagógico como um
todo foi marcado por vários desafios e superação, principalmente pela
faixa etária que atendemos. A parceria e a força do trabalho coletivo
fortaleceram a equipe. 

As formações para todos os membros da equipe do CEI CrêSer I
proporcionaram momentos de reflexão e aprendizado. 

Intensificamos a parceria com a UBS Jardim Umuarama, realizando
contato e trocando informações, referente aos bebês e crianças
matriculados no CEI que são atendidos nessa Unidade Básica de Saúde.
5Os prazos solicitados pelo novo proprietário do imóvel localizado à Rua
Cosmorama se esgotaram e no início do mês de outubro, sendo desocupado
para entrega do imóvel, levando a interrupção da parceria publicada em Diário
Oficial em 29 de outubro de 2021.
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2.1.2. Centro de Educação Infantil - CEI CrêSer II
O ano de 2021 foi marcado ainda com
enfrentamentos e desafios em decorrência da
propagação do vírus da COVID-19 e
continuidade da pandemia em todo território.
Apesar dos obstáculos demarcados,
retornamos com as atividades presenciais,
sendo o CEI CrêSer II linha de frente para
nossa população, garantindo atendimento as
crianças, de modo que tivemos que criar
estratégias para mantermos o nosso
atendimento.

Devido ao enfrentamento a pandemia COVID-
19, o retorno presencial durante todo o ano de
2021 ocorreu gradativamente conforme
orientações da SME. Iniciamos com o
percentual de 35% da capacidade do prédio. 

Em agosto retornamos com o percentual de
60% e em setembro foi liberado 100%, porém
sem obrigatoriedade de frequência.
 

Os critérios para o atendimento iniciaram-se
com as crianças mais velhas, (de 3 anos e 11
meses a 2 anos e 11 meses), crianças e bebês
em situações de vulnerabilidade e crianças nas
quais os responsáveis exerciam sua função
nos estabelecimentos considerados
essenciais. 

Caso não houvesse demanda seguindo estes
critérios, o atendimento poderia ser ofertado as
famílias conforme a data de nascimento da
criança, iniciando-se pelas mais velhas.

Todas  as  medidas  de  seguranças  previstas
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nos documentos oficiais do retorno a volta às
aulas foram estudadas e adotadas pela equipe
em combate a propagação do novo
Coronavírus.

No dia 17 do mês de Março o recesso previsto
em calendário para o mês de Julho foi
antecipado, devido o alto índice novamente de
casos e óbitos pela COVID-19, o retorno
ocorreu no dia 12 do mês de abril. 

Durante este período de recesso o prédio foi
cedido para a Unidade Básica de Saúde Vila
Clara, para a vacinação dos idosos em
combate à pandemia. 

Em agosto com a ampliação do percentual,
obtivemos o retorno das crianças da faixa
etária de 1 ano e 11 meses a 2 anos e 10
meses, e somente dia 13 do mês de setembro
que a oferta da vaga foi beneficiada para os
bebês de 4 meses há 1 ano de idade, após o
retorno liberado 100% optativo a família. 

Presencialmente acolhemos as famílias em
pequenos grupos para orientações e dúvidas
gerais para o início dos bebês em nosso CEI.

Foi feito o acompanhamento de 35 (trinta e
cinco) famílias que optaram em dar
continuidade ao atendimento a distância, com
postagens via aplicativo WhatsApp e pela
plataforma oficial Google Classroom.
Diariamente foram postadas propostas
diferenciadas para contribuir na interação e
aprendizagem dos bebês e das crianças.
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Em relação às crianças presenciais tiveram
seu planejamento conforme observação das
professoras e manifestações de interesse das
crianças.

Neste contexto a SME acompanhou esse
processo com solicitações de preenchimento
de planilha semanalmente para análise e
acompanhamento da frequência, e as medidas
adotadas da Unidade para a busca ativa. 
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O ano de 2021 foi marcado pela dificuldade
imposta pelos impactos da pandemia da
COVID-19, levando o CEI CrêSer II a buscar
novas estratégias de trabalho que visaram
contribuir com o processo de aprendizagem
dos pequenos. Assim foram de extrema
importância realizar a escuta e o acolhimento
das famílias, crianças, e da equipe de trabalho
para juntos enfrentarmos tantos desafios. 
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ASSISTÊNCIA
SOCIAL

2.2. Atividades de Execução 
Serviço de Assistência Social a Família
e Proteção Básica no Domicílio
SASF Cidade Ademar II
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Desde janeiro/2020 o mundo vem enfrentando a
proliferação do coronavírus, que já se avança para o
quarto semestre consecutivo. Neste contexto
podemos destacar de forma cronológica seus
principais pontos que impactaram diretamente na
execução do Serviço em 2021, sendo:

Em janeiro, com a aprovação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária- ANVISA sobre a segurança
da vacina contra o coronavírus, a população
brasileira começou a ser imunizada. Neste contexto
foi publicada a Portaria 05/SMADS/2021 que
orientou ações para retomada gradativa das
atividades, além de determinar ampliação de
atendimento para 35% dos usuários atendidos pelo
Serviço, seja de forma presencial ou remota, porém
restringindo ainda as atividades grupais.

Assim ainda no mês de janeiro como forma de
diminuição de agravos, realizamos campanhas
informativas sobre o COVID-19 e ofertamos pelo
WhatsApp atividades recreativas de férias.
Contamos com a participação de 60 crianças e
garantimos kits de materiais socioeducativo para
100% dos usuários inscritos nas atividades.

Em fevereiro, realizamos as inscrições das oficinas
de inserção produtiva e criativa, assim obtivemos a
procura de 165 usuárias que optaram em se
inscrever em ao menos uma oficina, um número
considerável, principalmente neste momento de
pandemia que todas as oficinas estão sendo
ofertadas de forma remota sem previsão para
retorno presencial.

Em março, com aumento dos casos de COVID-19 e
aumento de internações nas unidades de saúde, foi
publicado o Decreto Estadual 65.563, de 11 de
março de 2021, que determinou situação de
emergência  no  estado  de   São   Paulo,   além   de 
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assim, passamos a realizar os atendimentos
para as famílias somente com agendamento,
visitas só em situação de emergência e
atendimentos espontâneos no caso de
demandas complexas e emergentes.

Com relação às reuniões socioeducativas de
janeiro a julho foram ofertadas apenas na
modalidade remota, a partir de agosto,
passamos a oferecer tanto no formato remoto
quanto no presencial, com intuito de
possibilitar o acesso à informação para todos,
inclusive para o grupo de risco que optou a
não retornar as atividades presenciais no
serviço. 

No que se refere aos eventos, realizamos no
ano de 2021 sete eventos, sendo que o
Evento do Dia Internacional da Mulher, Festa
Junina, Evento da Primavera e o Dia da
Consciência Negra ocorreram no formato
remoto, já a Páscoa, o Dia das Crianças e o
Natal ocorreram de forma presencial,
respeitando os protocolos de segurança e o
distanciamento social.

Referente ao trabalho no território, realizamos
discussões de casos de forma remota e
articulações com Serviços socioassistenciais
e demais políticas públicas. 

No que tange a participação dos usuários no
planejamento e avaliação das atividades
ofertadas, no fim de cada semestre foi
liberada uma pesquisa de satisfação
elaborada no Google Forms, além da caixa
de sugestões que fica exposta na recepção
do Serviço, que pode ser depositada a
avaliação a qualquer momento, garantindo o
anonimato.

Com relação aos colaboradores, durante todo
o ano de 2021 garantimos um espaço
informativo e de capacitação, possibilitando
assim, aprimoramento dos conhecimentos
técnicos para melhor atender as
necessidades dos usuários. 

Cabe salientar que no mês de agosto, foram
publicadas as Portarias 053/SMADS/2021 e
054/SMADS/2021 que introduz nos
elementos de despesa do SASF as verbas de
transporte para visitas domiciliares e horas
técnicas, na qual passamos a ter o repasse a
partir do mês de setembro. É possível
informar que tal repasse foi ganho
considerável, na qual possibilitou melhores
condições de trabalho para os colaboradores.

Por fim, após diminuição dos casos de
COVID-19 e grande parcela da população
imunizada, em julho foi publicada a Portaria
050/SMADS/2021 que determinou a
ampliação do atendimento presencial para
100% da capacidade parceirizada nos
Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV, em todas as suas
modalidades, e no Serviço de Assistência
Social à Família e Proteção Social Básica no
Domicílio – SASF.
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O Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio - SASF Cidade
Ademar II realizou suas atividades de janeiro a dezembro de 2021 de acordo com o Plano de
Trabalho e do Plano de Ação do semestral, ofertando atividades de atendimento individual, visitas
domiciliares, reunião socioeducativa, oficinas, respeitando a Portaria vigente em cada momento
do ano.

De janeiro a julho, as atividades estiveram voltadas para o monitoramento dos usuários e suas
famílias, orientação aos benefícios socioassistenciais, emergenciais e cuidados de saúde, além
de concessões de cestas básicas e kits de higiene.

A partir de agosto, com a retomada das atividades presenciais nossas ações tiveram como
objetivo fortalecer os vínculos comunitários e familiares, além de incentivar o sentimento de
pertencimento dos usuários com o Serviço.

Importante destacar que continuamos recebendo uma grande procura da comunidade local em
nosso Serviço, pois a população tem este espaço como uma referência para o acesso aos seus
direitos. Assim o SASF Cidade Ademar II ofertou acolhida e orientações quanto a garantia de
direitos da população.

Com relação ao acompanhamento do Programa Criança Feliz-PCF, até o mês de julho todas as
atividades estavam sendo ofertadas de forma remota, porém a partir de agosto, passamos a
realizar as atividades in loco, propondo atividades para o desenvolvimento da primeira infância.
Entretanto em agosto várias famílias solicitaram ser desligadas do Programa justificando que
foram incluídas no Centro de Educação Infantil-CEI.
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2.3. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
CENTRO PARA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
CCA CRÊSER I E II
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2.3.1.  CCA CrêSer I
Ainda em decorrência da COVID-19 muitas
Portarias foram publicadas pela Secretaria de
Desenvolvimento e Assistência Social (SMADS),
para orientação dos trabalhos desenvolvidos
pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – na modalidade Centro para Criança
e Adolescente.
Iniciamos o ano de 2021 com a Portaria
05/SMADS/21 que determinou a ampliação do
atendimento presencial para 35% da capacidade
em cada turno nos termos do retorno gradual
previsto na Portaria nº39/SMADS/20.
O atendimento remoto foi mantido com atividades
socioeducativas para serem efetivadas em seus
domicílios para as crianças e adolescentes que
não estavam em atendimento presencial.
Posteriormente as Portarias 049/SMADS/21
ampliou o atendimento para 50% revogando a
portaria 11, e Portaria 50/SMADS/21 ampliou o
atendimento para 100% revogando a Portaria 49.
Nos meses de fevereiro a maio/2021 as Portarias
6, 11, 16, 30/SMADS/21 orientaram para a
utilização dos recursos da parceria destinados a
alimentação para compra de cestas básicas, itens
de higiene, equipamentos de proteção individual e
demais   insumos   necessários   à  prevenção  do 

contágio pelo COVID-19. 
Sendo as cestas básicas e os itens de higiene
distribuídos pelo serviço aos usuários diretamente
por retirada na unidade, a distribuição foi
organizada de forma a evitar aglomerações. Os
equipamentos de proteção individual e demais
insumos necessários à prevenção do contágio pela
COVID-19 foram distribuídos aos usuários e
profissionais por ocasião dos atendimentos
presenciais, eventuais visitas domiciliares e nos
atendimentos diários das crianças e adolescentes.
Devido à manutenção da pandemia de COVID-19
em 2021, as atividades do Serviço continuaram
destinadas aos atendimentos presenciais parciais e
atendimentos remotos através de kits de
atividades, e atividades enviadas via página do
Facebook. 
Neste momento da pandemia reforçaram-se as
desigualdades da população, as mais vulneráveis  
 sofreram   muito   mais,   tanto  pela perda de
emprego e diminuição da renda familiar,  quanto 
 pelo  número  de  contágio  pelo coronavírus,
devido ao não acesso aos itens básico de higiene
em seus domicílios e a não adesão ao
distanciamento social conforme orientação da
vigilância sanitária. 
Os trabalhos presenciais com as famílias foram
retomados, com a realização de reuniões com
diferentes horários para agendamento e garantia
do distanciamento, amostra das atividades dos
usuários e atividade no encerramento do ano. *
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Periodicamente realizamos pesquisa de monitoramento da
situação familiar e os impactos da COVID-19 em suas vidas,
pesquisa de satisfação quanto ao serviço prestado e pesquisa
de sugestão dos temas a serem trabalhados com os usuários
de forma a garantir a participação das famílias na construção
do trabalho desenvolvido e um olhar diferenciado para os
interesses comunitários. 
Os usuários voltaram ao atendimento, felizes e ansiosos,
porém a permanência no espaço fazendo e o uso de máscara
foi bastante difícil no início, em que os relatos de não utilização
em suas residências e grupos de amigos eram frequentes. Foi
necessário realizar atividades de conscientização, orientação e
muitas atividades visando o processo de ressignificação e
fortalecimento das crianças e adolescentes.
Mantivemos as parcerias junto a OSC Vocação, que efetuou
doações de ovos de páscoa para os usuários e familiares e
também materiais pedagógicos. Com o Clube Shangrilá,
utilizamos o espaço da quadra nas segundas-feiras para
atividades de esporte, gincanas e brincadeiras.
Recebemos a doação dois App MacBooK, conseguidos
através da indicação de uma mãe do Serviço CCA. Estes
equipamentos serão disponibilizados para as
crianças/adolescentes realizarem pesquisas e desenvolver os
projetos descritos no Plano de Ação, pois entendemos que as
mídias digitais como importante recurso que contribuem para a
formação e desenvolvimento permitem novas abordagens nas
relações ensino aprendizagem.
O Projeto Acrescentar liderado pela Sra. Lucila Bonfá, que
angariou brinquedos que foram doados no dia das crianças,
proporcionou as crianças e adolescentes uma comemoração
muito mais feliz e acolhedora, permitiu também a identificação
das crianças e adolescentes do papel especial que ocupam no
Serviço e estimulou o sentimento de pertencimento.
O Serviço é contemplado anualmente no mês de dezembro
com doações de brinquedos ofertados pela parceria da OSC
CrêSer com a Eco Rodovias pela campanha “Papai Noel
Existe”, os quais este ano foram entregues na festa dos
aniversariantes de dezembro. 
Para a entrega das atividades e o encerramento do ano com
as famílias foi realizado no sistema de Drive Thru onde houve
a entrega de um lanche especial para as crianças,
adolescentes e suas famílias consumirem em seus domicílios
devido à manutenção do distanciamento social. *



*
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O CCA CrêSer II chegou ao distrito do Grajaú com o
objetivode preencher os vazios socioassistenciais, se
adaptando ao novo cenário mundial, na qual, um vírus
passou a fazer parte de todas as nossas ações. O mundo
viveu momentosde tensões, pois a COVID-19trouxe
grandes prejuízosbiopsicossocial na vida das pessoas. 

Os desafiosforam vários, mas prevaleceu o objetivo de
informar o território sobre as políticas públicas no âmbito
do Sistema Único da Assistência Social e garantir o acesso
ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
como também indicar e ofertar encaminhamentos para
outras políticas públicas e promover o significado de
garantia de direitos.
Aomesmo tempo desenvolver um trabalho social com
atividades de orientação sobre cuidados necessários de
higiene, principalmente sobre a COVID -19, já que o
território não seguia as regras de acordo com o Plano de
Contingência do Estado de São Paulo. Caminho árduo em
que as criançase adolescentes foram os multiplicadores
desta conscientização aos pais.

Partindo destas atividades, alcançamos as metas de
participação dos usuários na construção das normas de
convivência, socialização das informações, inclusão e
atualização destes no CADÚnico, participação no
planejamento das atividades, promoção na mediação de
conflitos (tratando-se de um território com grandes
questões de violações de direitos e violências).

2.3.2.  CCA CrêSer II Tivemos grande aceitação
no território, contando com
parcerias das escolas,
equipamentos de saúde e
fortemente a participação
da liderança        
 comunitária.

Finalizamos o ano
promovendo o atendimento
de 150 crianças, ofertando
alimentação saudável,
provocando mudanças nos
hábitos de alimentação
delas e assegurando o
lugar do CCA CrêSer II
como espaço de convívio
grupal, comunitário e
social, fortalecendo o
desenvolvimento de
relações de afetividade,
solidariedade e respeito
mútuo.

O CCA CrêSer II tornou-se
um local em que muitos
receberam informações e
orientações referente aos
tipos de atendimento
ofertados pela proteção
social básica e especial.



*

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES |  2021

Promovemos escuta e acolhimento em demandas de
violências e violação de direitos.

Garantindo o acesso do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos – na modalidade Centro para
Crianças e Adolescentes no território, às famílias e aos
nossos usuários, promovemos a segurança de sobrevivência,
segurança de acolhida e a segurança de convívio, como
preconiza a Politica Pública de Assistência Social. Esse
acesso está de acordo com nosso Plano de Trabalho e
consideramos a meta alcançada.

Em parceria com o Instituto Fazendo Acontecer, em que o
objetivo era trabalhar o tema empreendedorismo de forma
lúdica com os adolescentes, as oficinas elaboradas
abordaram temas relevantes como meio ambiente.

No que tange aos processos administrativos e banco de
dados do público atendido, assim como os dados de nossos
colaboradores iniciamos a adequação do Serviço nos
requerimentos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que “dispõe
sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito
público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural”,
informando em nossos atendimentos a importância da Lei e a
proteção dos dados e em concordância pais e/ou
responsáveis assinaram um Termo de Consentimento.
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2.4. Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
Núcleo de Convivência do Idoso
NCI Cidade Ademar 

O presente relatório tem por finalidade
apresentar as atividades desenvolvidas no
ano de 2021 do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos – modalidade
Núcleo de Convivência do Idoso - CrêSer.
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Devido à da situação da pandemia da COVID-
19 as atividades do Serviço permaneceram
suspensas parcialmente até o mês de
julho/2021, sendo realizado neste período o
atendimento presencial emergencial e
concessão de cestas básicas, kits de higiene e
kits pedagógicos para os participantes de
determinadas oficinas. 

Para garantirmos a vinculação dos idosos 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 e/ou distanciamento 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 cuidado com a pessoa
idosa e a prevenção de acidentes, manutenção
do bem estar e estímulo da memória ativa, bem
como tomamos conhecimento de como
estavam    lidando     com    o    atual    contexto

pandêmico, e tentamos identificar possíveis
situações de violência e/ou violação de direitos. 

Para a realização do acompanhamento dos
casos referenciados no NCI CrêSer a equipe
realizou o registro das ações em instrumental
que compõe o prontuário dos usuários do
Serviço, também através do Plano de
Desenvolvimento do Usuário – PDU,
registrando as principais demandas, orientações
e encaminhamentos do idoso e sua família. 

A atuação da equipe de forma interna e externa
fundamentou-se dentro do critério do
conhecimento dos direitos e deveres por parte
dos cidadãos e dentro desta perspectiva,
lembrou os atendidos dos cuidados na
prevenção ao contágio da gripe e outras
doenças, de se manterem atentos às fraudes
junto à internet, explorações financeiras e
aguardarem orientações quanto a renovação do
Número de Inscrição Social (NIS). 

Excepcionalmente, neste ano em que se
prolongou   a   pandemia ,   não   foi   exigida   a



atualização do NIS para os idosos da convivência,
dando exclusividade para os casos de idosos em
situação de vulnerabilidade que necessitassem do
Auxílio Emergencial ou outros Programas.
Também houve a preocupação em atualizar o
cadastro dos usuários tendo em vista muitas
mudanças nas informações, principalmente no
período da pandemia, garantindo a proteção social
de forma preventiva.

Assim, o Plano de Desenvolvimento do Usuário –
PDU teve a função de subsidiar as ações a serem
traçadas durante o período de acompanhamento
dos idosos e suas famílias no Serviço  sendo 
 readequado  quando necessário, mesmo que
recomendada a sua revisão a cada 03 meses. 

Para a realização do trabalho, elaboramos o Plano
de Ação Semestral no primeiro e segundo
semestre    de    2021 ,    no    qual   indicamos   as 
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a serem desenvolvidas ao longo do ano, cujo
objetivo foi contribuir com o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários na perspectiva
de garantirmos a proteção social dos idosos
atendidos pelo serviço. 

As atividades presenciais planejadas
exclusivamente para o período pós-pandemia
foram realizadas cuidadosamente visando às
perdas físicas e cognitivas apresentadas no
período de isolamento.

As oficinas retornaram em agosto de 2021, com a
atividade sendo transmitida ao vivo pelo Facebook
para os idosos que estavam em atendimento
remoto.

Os atendimentos presenciais continuaram a ser
realizados através de agendamentos e as visitas
domiciliares foram realizadas com maior cautela
por parte da Equipe. 
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Iniciamos o ano ainda em estado de emergência,
conforme Decreto Municipal nº59.283 de
16/03/2020, é “Declarada situação de
Emergência de São Paulo e define outras
medidas para enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus”.

Diante deste novo contexto buscamos as
adequações necessárias para prevenir a COVID-
19 entre nossos colaboradores e atendidos,
mantendo atendimento durante  todo o ano com
foco na Proteção e Garantia de Direitos dos
usuários (as) tomando as medidas preventivas
estabelecidas.

De acordo com as readequações às rotinas de
trabalho, devido ao novo coronavírus (Covid-19),
as atividades foram suspensas parcialmente de
março a julho/21sendo realizado o revezamento
da equipe entre março e abril/2021. 

Realizamos os atendimentos presenciais, visitas
domiciliares emergências e concessão de cestas
básicas. Mantemos suspensas as atividades
coletivas até dezembro/2021.

Como meio de viabilizar os atendimentos e os
monitoramentos, contatamos remotamente os
nossos usuários/famílias através do aplicativo
WhatsApp e telefone fixo com objetivo de
Garantir a Proteção e seus Direitos. Salientamos
que durante os contatos, orientamos também
quanto às medidas de prevenção à COVID-19.

Apesar das Portarias vigentes com orientações
quanto ao distanciamento social e cuidados de
higiene, o receio em positivar para COVID-19 foi
algo  recorrente  que  amedrontou  a  equipe  por 

2.5. NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO
NPJ CIDADE ADEMAR
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muitos dias, visto que, por se tratar
de um serviço especializado para
atendimento de situações de
ameaça ou violação de direitos, os
atendimentos espontâneos (de
porta) e as visitas de urgência não
cessaram e foram realizadas
mesmo nos piores momentos da
pandemia.

Foi necessária muita flexibilidade,
inovação e adequação para
mantermos os atendimentos e
ainda preservar a equipe que
permaneceu no apoio às famílias e
usuários, pois mesmo durante a
pandemia as violações
permaneceram e muitas vezes
estas foram agravadas. 



Adaptamos também as possibilidades para manter
a articulação entre a rede socioassistencial; de
saúde e do sistema de Justiça através de reuniões
virtuais, utilizando plataformas gratuitas
disponíveis na internet. Para os encontros
presenciais seguimos as orientações de prevenção
e combate a COVID-19.

Durante este ano algumas estratégias de
organização de rotina de trabalho e equipe,
auxiliaram na compreensão dos casos que
efetivamente precisam ser acompanhados e dos
que já cessaram as situações de ameaças ou
violência, fazendo com que muitos fossem 
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encerrados para que novos casos iniciassem seu
acompanhamento.

Apesar dos entraves encontradas pela pandemia,
as ações realizadas durante este ano objetivaram
na medida do possível promover atendimento
especializado para apoio, orientação e
acompanhamento às famílias e/ou usuários em
situação de ameaça ou violação de direitos,
fortalecendo a função protetiva das famílias diante
de um conjunto de condições que as
vulnerabilizam, inclusive os novos    contextos
biopsicossociais que surgiram ou se agravaram
diante da pandemia.
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O primeiro semestre de 2021 foi marcado pelo alto índice de contaminação do
novo coronavírus, sendo que os meses de março e abril classificados como
momento mais crítico da pandemia da COVID-19, pois o governo de São Paulo
classificou o município de São Paulo nas fases vermelha e fase roxa, ou seja,
restringiu a circulação das pessoas como forma de prevenção a proliferação do
novo coronavírus. Assim o Serviço realizou revezamento da equipe de trabalho,
realizando atendimentos as crianças e adolescentes em caráter emergencial. 
Por se tratar de serviço essencial a equipe de trabalho recebeu a primeira dose
da vacina no final de março, e a segunda dose em abril, todos receberam a
vacina do Instituto Butantã (Coronavac), assim suspendemos o regime de
revezamento em maio/21 e passamos a realizar os atendimentos presenciais
com maior frequência. 
O Serviço seguiu o Plano de Ação Semestral, cujo objetivo é apresentar as
atividades a serem desenvolvidas pelo serviço em cada semestre. Diante do
contexto pandêmico as atividades foram realizadas no modelo híbrido, ou seja,
na modalidade presencial e remota, respeitando a escolha da família. 
Em agosto com a publicação da Portaria 50/SMADS/2021 que recomendava a
retomada das atividades presenciais em 100%, a equipe do SPVV Casa CrêSer
repactuou com as crianças, adolescentes e suas famílias o atendimento e
acompanhamento, reavaliando o plano de metas estabelecido no Plano
Individual de Atendimento – PIA.
Cabe ressaltar que a pandemia da COVID-19 impactou toda a sociedade, em
especial as famílias mais vulneráveis que ficaram ainda mais expostas, pois
fatores como desemprego, acúmulo das tarefas domésticas, uso abusivo de
álcool são fatores que acentuam a violência no ambiente familiar. 
Assim, a partir da situação de violência vivenciada, identificamos os fatores de
risco das crianças e adolescentes atendidos     pelo serviço, realizamos
atividades que proporcionaram a identificação das potencialidades,
fortalecendo os fatores de proteção que contribuíram com as famílias na sua
função protetiva, promovendo a proteção social. 
Em 2021 foram atendidos uma média de 136 crianças e/ou adolescentes,
sendo 26 usuários a mais que a capacidade parceirizada.
A faixa etária mais exposta à violência é a de 6 a 11 anos, mantendo-se como
público mais vulnerável. A suspensão das atividades escolares e espaços de
convivências presenciais colocaram as crianças em situação de risco, pois
estes espaços sempre atuaram como espaço de proteção. 
Com a retomada das atividades presenciais em agosto podemos observar que
cresce o número de entrada de novos casos, ou seja, são esses espaços que
identificam situação de violência vivenciada pelas crianças e adolescentes e
realizam a denúncia. 
Este serviço realiza anualmente atividades de mobilização social, ações de
prevenção e enfretamento a violência praticada contra crianças e adolescentes
A   suspensão   do   carnaval  ocorreu  devido  ao  aumento da  proliferação  da  

2.6. Serviço de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítima de
Violência – SPVV Casa CrêSer
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COVID-19, e consequentemente não realizamos
o “Grito de Carnaval” de forma presencial, mas
orientamos as crianças e adolescentes sobre os
cuidados com o seu corpo. 
Realizamos a Campanha do Dia 18 de Maio, e o
orientador Xerxes produziu um vídeofalando
sobre a importância desse dia, sendo publicizado
para as famílias atendidas pelo Serviço nas
redes sociais da CrêSer e na rede parceria de
Cidade Ademar. 
Em parceria com a Saúde e Educação
realizamos o Fórum do Núcleo Prevenção à
Violência (realizado pela /secretaria de saúde em
parceria com a OSC INTS). Foi um encontro
virtual pela plataforma do Youtube com o Tema:
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes em Tempos de Pandemia: Cultura,
e Intervenção no Cotidiano, e contamos com as
Palestrantes Dra. Sandra Paulino e Elânia
Francisca. 
A CMESCA (Comissão Municipal de
Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes) da qual somos
participantes realizou um Seminário virtual pela
plataforma do Youtube, Atividade 1 – tema:
Política integrada de atenção a crianças e
adolescentes vítimas de violênciana cidade de
São Paulo, Atividade 2 – Violência no ambiente
familiar no contexto da pandemia.

 |  2 1

A GFWC CrêSer mantém parceria com a
Empresa EcoRodovias e anualmente
participamos da Campanha “Papai Noel Existe”.
Recebemos em dezembro a doação de
brinquedos para as a crianças/adolescentes na
faixa etáriade 0 a 14 anos e efetuamos as
entregas durante o atendimento no serviço e em
alguns casos realizamos a visita domiciliar para
as entregas dos presentes.

Importante destacar que as empresas parceiras
desta campanha tiveram o cuidado na escolha
de brinquedos educativos, contribuindo com o
processo de desenvolvimento. Para as crianças
com deficiência os brinquedos atendiam às suas
necessidades, o que de nota uma atenção e
cuidado com os nossos atendidos.

Para a avaliação do trabalho desenvolvido
realizamos pesquisa de satisfação com o
objetivo de verificarmos a qualidade do serviço
prestado, o que contribuiu com o planejamento
das atividades a serem ofertadas no ano e
planejarmos o ano de 2022.

As famílias têm avaliado o serviço de forma
satisfatória e desta forma acreditamos que temos
alcançadoo objetivo de ofertar um atendimento
acolhedor que visa à proteção social dos
usuários atendidos.
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2.7. SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO  
SMSE-MA CIDADE ADEMAR E PEDREIRA

2.7.1. SMSE MA Cidade Ademar I

Esse período foi atípico devido à
continuidade da pandemia do
coronavírus e a proliferação da
COVID-19 com alto índice de
letalidade. 
Em face da pandemia da COVID-19 e
do Decreto Municipal nº 59.283,
datado de 16 de março de 2020,
reorganizamos as atividades de
atendimento aos 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, das superfícies
e que fosse adotado o isolamento e
distanciamento social como uma das
principais estratégias de combate a
COVID-19. 
A Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social – SMADS
publicou Instruções Normativas e
Portarias com orientações aos serviços
socioassistenciais para a execução do
trabalho, bem como os Conselhos de
Classe dos profissionais (Conselho
Regional de Serviço Social e Conselho
Regional de Psicologia).

Devido à situação da pandemia da COVID-19 as
atividades presenciais do serviço foram suspensas
parcialmente, sendo realizado nesse 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 pelo Comunicado CSM 309/2021.
 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, o SMSE MA Cidade
Ademar, desenvolveu ações para minimizar a
vulnerabilidade a que ficaram sujeitos os
adolescentes e familiares atendidos.
O Departamento CapExp da CrêSer estabeleceu
parceria com o Banco de Alimentos que beneficiou
25 famílias com um cartão de crédito pré-pago, no
no valor de R$ 100,00 (cem reais).
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Também realizamos a distribuição de cestas
básicas e kits de higiene e limpeza às famílias
atendidas e da comunidade, adquiridas com
recursos da parceria, advindas do CREAS
Cidade Ademar e outras advindas das
articulações da OSC, totalizando 290 unidades
distribuídas. 

 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.

Todos os atendimentos realizados nesse
período   estão   devidamente  registrados  nos 
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instrumentais de acompanhamento e
incorporados aos prontuários. Foi mantido o
envio de relatórios de acompanhamento
remoto dentro dos prazos processuais.

Oferecemos duas oficinas aos adolescentes e
jovens com atividades remotas pela plataforma
digital do WhatsApp com o Salve Selva e Ylu
Brazil.

Realizamos orientações aos adolescentes e
jovens para o acompanhamento escolar
remoto, referentes às plataformas digitais e
acesso ao material pedagógico disponibilizado
pelas Secretarias de Educação do Município e
Estado e na sensibilização da importância da
continuidade do estudo. 
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2.7.2. SMSE-MA Pedreira 
Para discorrer o referido relatório, se faz necessário apresenta-lo a partir das adaptações
emergenciais, orientações e vivências impactadas resultantes da pandemia do COVID -19. 
No ano de 2020, tivemos que nos reinventar e nos adaptar às novas modalidades. Acreditávamos
que o ano de 2021, minimamente, voltaríamos ao mais próximo do normal, porém as notícias já no
início de 2021 não foram positivas, pois estávamos ultrapassando o número de mortes do ano
anterior em uma velocidade assustadora. 

As rupturas, fragilidades e aumento significativo da vulnerabilidade humana (em todos os aspectos),
enfatizou a necessidade de esforços redobrados regados a empatia e insistência no que se refere a
garantia de direitos e fortalecimentos dos vínculos. 

Em jan e fev./2021, durante os atendimentos presenciais os técnicos munidos de EPIs (máscaras,
álcool em gel e medidor de temperatura), realizaram os atendimentos de forma hibrida em horários
espaçados (presencial e remoto), mantendo o distanciamento necessário. Nos dias de Acolhimento
(terças e quintas), onde não é previsível a chegada dos adolescentes, utilizamos o espaço interno e
externo do serviço, evitando possíveis aglomerações.

Contudo, no mês de março/21, com o agravamento da pandemia e atendendo ao provimento do
conselho superior da magistratura do Estado de São Paulo Nº 2600/2021, tivemos que adotar o
Sistema Remoto de Trabalho em todo o estado, sendo prorrogado até o final do mês de
agosto/2021.

Assim, compreendendo as vulnerabilidades sociais intensificadas nesse período, para além da
justiça e garantia de direitos, realizamos a entrega de cestas básicas, kits de limpeza e higiene
pessoal para as famílias atendidas neste serviço. 
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Com a intensificação do desemprego e
consequente aumento da fome e da situação de
miserabilidade, a GFWC CrêSer obteve
considerável doação de cestas básicas, sendo
possível contemplar não somente o público
atendido, como também os munícipes do
extremo e vulnerável território de Pedreira.

Durante este período, os atendimentos remotos
foram intensificados; semanalmente e
presencialmente sempre que necessário. No
contato com os jovens e seus familiares,
enfatizamos as recomendações de cuidado e
autoproteção, pontuando a importância de que
“nos cuidando, cuidamos dos outros também”.
Reforçamos todas as orientações sobre as
questões de higiene e sobre como proceder caso
houvesse algum sintoma que se aproximasse ao
da COVID - 19. 

Embora a aplicação das medidas
socioeducativas tenha caráter compulsório, as
atividades desenvolvidas, em consonância com o
SINASE (Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo), visaram enaltecer o aspecto
pedagógico e fraterno das medidas
socioeducativas em meio aberto. 

O atendimento socioeducativo oferecido pelo
SMSE/MA Pedreira sempre fora acolhedor e
afetuoso, para que desde o início da acolhida do
adolescente e/ou jovem, este já se sinta
pertencente ao espaço e familiarizado com todos
os profissionais, objetivando a construção de
pontes e não de muros.

Cabe mencionar que a retomada das medidas
socioeducativas ocorreu no mês de setembro,
regida pelo provimento CSM nº 2626/2021 e
Portaria nº 062/SMADS/2021, que aferiu no
art.1ª o fim da suspensão de todas as medidas
socioeducativas e a retomada das atividades
presenciais a partir de 08/09/2021.

Para essa importante retomada das medidas
presenciais e consequente retorno das Oficinas e
Grupos, realizamos reuniões semanais com a
equipe e com os oficineiros, a fim de  pensarmos
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e compartilharmos propostas de atividades que
estivessem alinhadas com as orientações
sanitárias vigentes (permanência dos cuidados e
o uso de EPI’s). 

Com a retomada dos atendimentos presenciais,
redobramos os cuidados, incluindo apenas a
solicitação da carteira de vacinação dos
adolescentes e jovens como documento
comprobatório para articulações coletivas
internas e externas.

No que se refere a retomada das oficinas em
grupo presenciais, que desde então estavam
suspensas e sendo realizadas de forma remota,
este SMSE-MA Pedreira, realizou "O Dia de
Boas Vindas da Oficina - Conexão Com a Arte”
que foi realizada quinzenalmente. O dia da
apresentação foi um momento destinado à
integração, apresentação da oficina e do
oficineiro.

Na oportunidade foram confeccionadas pinturas
em latinhas de spray vazias personalizadas por
cada adolescente/jovem, tendo como objetivo
principal o entrosamento entre todos
participantes, apresentando a Arte como forma
de Expressão, fortalecendo o vínculo dos
adolescentes e jovens com este Serviço de
Medida Socioeducativa. 

Para a retomada das Medidas de Prestação de
Serviços à Comunidade PSC-Coletiva,
realizamos a atualização do Projeto Renova Tio
e encaminhamos para a nossa gestora de
parceria, que realizou o credenciamento da
atividade junto à SMADS.  Assim  iniciamos  os
processos de construção com os adolescentes e
jovens que têm essa medida imposta. 

O projeto tem como objetivo ofertar aos
adolescentes e jovens do SMSE MA Pedreira a
opção do cumprimento da Medida
Socioeducativa de Prestação de Serviço à
Comunidade de forma coletiva. Conforme
preconizado no art. 117 do ECA, e art. 25, 
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inciso VI do SINASE, visamos priorizar o
caráter educativo no acompanhamento dos
adolescentes atendidos, partindo de um
olhar individualizado da realidade de cada
sujeito, bem como algo que faça sentido para
si. 

Compreende-se que o desenvolvimento
subjetivo desses adolescentes em sua
maioria invisíveise marginalizados, ocorre em
meio a “muros invisíveis” (Léon Cedeño e
Carvalhaes, 2017), estruturados através de
relações de poder, relações assimétricas de
raça, classe social, gênero, entre outros
marcadores sociais.

 |  2 5

A Arte para essa população é uma rota de fuga
para expressão de suas vivências, instrumento
para transformações e resistência a uma
cultura higienista e conservadora, com
potência própria e capacidade de impulsionar
sujeitos.

Nessa articulação, entendemos que a
reconstrução coletiva tem potencialidades de
promover quebras desses muros invisíveis,
para que tais muros sejam locais onde se pode
deixar um pouco de si e deixar ser tocado
também, reconstruindo e reinventando os
modos de ver muros e suas próprias
experiências, bem como valor e retorno social.
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2.8. CENTRO DE DEFESA E
CONVIVÊNCIA DA MULHER
CDCM/CASA DA MUHER CRÊSER

Tal qual o ano anterior, o ano de 2021 foi
marcado por momento atípico, de constante
readequação do Serviço às medidas de
prevenção ao novo coronavírus. Enquanto
Serviço, seguimos todas as orientações
determinadas pela Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

O Serviço manteve horário de funcionamento
normal (das 08h às 17h), dando continuidade às
ações    de   acompanhamento ,   com   foco   nos 

atendimentos presenciais, inclusive da retomada gradual das oficinas socioeducativas presenciais.
Ressalta-se o constante cumprimento das medidas preventivas de segurança, como higienização
das mãos e uso de máscara.
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O CDCM “Casa da Mulher CrêSer” é um serviço que
atua na defesa e garantia de direitos e em atividades
de convivência (oficinas, grupos reflexivos, grupos
socioeducativos e palestras). Para a realização das
atividades de convivência (oficinas, grupos
socioeducativos e eventos) é necessária à utilização de
materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos,
lúdicos e insumos.

Todas as oficinas e atividades de convivência são 100% gratuitas, bem como os materiais e
insumos nelas utilizados são totalmente fornecidos pelo serviço, conforme disposto no
Termo de Colaboração. 

Tendo em vista a necessidade de readequação das oficinas socioeducativas (atividades
coletivas de convivência) ao cenário de pandemia, o Serviço atuou em modelo híbrido,
combinando o uso de vídeos e a modalidade presencial das oficinas.

Salientamos que todos os espaços permaneceram organizados de acordo com o proposto
no Plano de Trabalho, assegurando a acolhida nos atendimentos e o sigilo das informações.

De modo geral, as atividades coletivas ocorreram no modelo híbrido (remoto e presencial),
sempre em conformidade com as normativas, que ora determinavam a suspensão das
atividades coletivas presenciais, ora sua retomada. Já os atendimentos presenciais foram
priorizados no formato presencial, para melhor desfecho dos acompanhamentos e
orientações.

A  equipe  priorizou  a  elaboração  do Plano Individual de Atendimento - PIA na entrada de
cada nova usuária e a sua revisão constante. Também foram realizados relatórios de
acompanhamento sempre que necessário.
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O Plano Individual de Atendimento – PIA foi elaborado juntamente com as mulheres, buscando
identificar o histórico de violência intergeracional e a rede de apoio familiar para o rompimento do
ciclo da violência, minimizando os impactos da violência vivida. Pelo PIA também foi possível
identificar as fragilidades e potencialidades dos membros da família buscando ofertar um
atendimento social com perspicácia e, consequentemente encaminhamentos e intervenções mais
assertivas.

Participamos da “Live”, no Fórum de NPV – Supervisão de Saúde, dia 23.02.21, no período da
manhã, onde abordamos a questão da violência doméstica contra a mulher.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a convite, também conduzimos atividades
importantes: apresentações em “Live” no Setor de Educação Permanente da OSC INTS, no dia
08 de Março e em “Live” no Comitê de Lutas de Cidade Ademar e Pedreira, no dia 12 de Março.

Em continuidade às ações realizadas no território, o CDCM participou de parada técnica do
CRAS II Cidade Ademar, dia 16/04/2021, apresentando o serviço e levando temas como questão
de gênero, aspectos psicológicos da mulher em situação de violência e rede de enfrentamento à
violência doméstica. 

Ainda em Abril, no dia 29/04/2021, foi realizada palestra para a equipe do CAPS II Adulto Cidade
Ademar, abordando a dinâmica do relacionamento abusivo; ciclo da violência; perfil da vítima e
do agressor, na modalidade online.

Cabe destacar a parceria efetivada, em 15/04/2021 entre o Núcleo de Prática Jurídica Sérgio
Cavalieri Filho – NPJ Estácio Interlagos e o CDCM Casa da Mulher CrêSer com a oferta de
serviço jurídico gratuito para as usuárias que se encaixarem no perfil de atendimento
(comprovação de hipossuficiência financeira e demandas associadas ao direito de família, como
Guarda, Alimentos e Divórcio).

Em comemoração ao Dia das Mães, o Centro de Defesa e Convivência da Mulher - Casa da
Mulher CrêSer, realizou no mês de Maio sorteio virtual para presentear com cesta de café da
manhã as mulheres inseridas em nossas atividades. Participaram do evento 67 mulheres, cujo
objetivo era minimizar o impacto do distanciamento social em tempos de pandemia.

Em 18/06/2021, o CDCM Casa da Mulher CrêSer recebeu a equipe do CRAS Cidade Ademar II
para capacitação técnica. A equipe palestrante explicou sobre o funcionamento do equipamento
neste período de pandemia, PAIF (Plano de Atendimento Individual à Família), benefícios sociais
e outras questões práticas. 

Seguindo nova orientação, em Agosto e Setembro retomamos algumas oficinas presenciais,
seguindo todos os protocolos de segurança da Covid-19.

No dia 30 de Setembro participamos da Conferência Regional de Cidade Ademar, com a
presença de duas usuárias no Serviço, vez que a Conferência aconteceu de forma online. 

Faz-se relevante apontar o desfecho positivo de benefícios do Auxílio-Aluguel, via Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). Trata-se de benefício recentemente
implementado pela Prefeitura Municipal de São Paulo para auxiliar mulheres vítimas de violência
doméstica.
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PNo trimestre de Outubro a Dezembro de 2021 seguimos com a retomada
das atividades presenciais, observando as normas de prevenção ao COVID-
19. As oficinas presenciais seguiram com grupo reduzido e foram feitas
atividades coletivas como festa de comemoração de 8 anos do CDCM.

O Projeto “Olhares Plurais”, realizado em parceria com a Pinacoteca de São
Paulo, foi finalizado com duas visitas presenciais, nos dias 17 de Novembro e
01 de Dezembro, com quatro mulheres participantes. O resultado do projeto
foi positivo de maneira geral, e a parceria com o PISC (Programa de Inclusão
Sociocultural) da Pinacoteca fortaleceu-se, com expectativas de colaborações
futuras.

No dia 30/11/21, tivemos participação no I Simpósio de Atenção Integral à
Saúde da Pessoa em Situação de Violência (Zona Sul de São Paulo), no eixo
"Violência contra a Mulher: Feminicídio e as Expressões da Violência contra a
Mulher", sendo realizada uma palestra sobre o tema, em alusão à Campanha
dos 21 dias de Ativismo pelo fim da violência contra a mulher.

Com o término do Projeto “Cuidando dos Cuidadores” realizado pela CrêSer,
oportuno destacar que no dia 09/12 a equipe do CDCM reuniu-se com
atividades de autocuidado. No período da manhã contamos com a voluntária
Cris Campioti que realizou atividades relaxantes, e no período da tarde
participamos de capacitação técnica com a especialista em violência contra a
mulher Maria Fernanda Terra. 

Este evento foi importante para dar fechamento às demandas internas da
equipe, em consonância com as atividades de café da manhã realizadas pela
CrêSer. Foi possível notar impactos positivos no clima organizacional, a partir
de maior entrosamento da equipe e sentimento de cuidado.
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3.1. MANUAL DE PROCEDIMENTOS ALIMENTARES

3. Atividades de apoio aos 
Serviços e à Gestão da CrêSer

Mesmo com a Pandemia exigindo o máximo de cuidado pessoal e
influenciando diretamente nosso modus operandi, obtivemos uma grande
conquista quando, ainda no início do 2º trimestre de 2021, concluímos e
publicamos em nosso site a primeira edição do Manual de
Procedimentos Alimentares, uma obra coletiva resultante do trabalho
conjunto de nossas colaboradoras operacionais responsáveis pela
alimentação preparada e servida nos Serviços em que atuam e para as
quais, neste momento, dirigimos e registramos nossos agradecimentos
pelo desprendimento demonstrado em executar um trabalho tão
envolvente, desafiador e ao mesmo tempo “tão delicioso”.

Parabéns, moças, aguardamos com água na boca a segunda edição para
este ano ainda.
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3.2. PROJETO “CUIDANDO DOS CUIDADORES”
Quando de sua concepção, a ideia inicial era a de fortalecer os vínculos
entre a diretoria, conselheiros, colaboradores, gerentes, prestadores de
serviço e consultores; aumentar o engajamento dos diretores no dia-a-dia
da Crêser, propor e discutir o modelo de gestão “Juntos somos mais
fortes” e uma nova proposta de trabalho com a geração de novos
projetos para captação de recursos, mostrando a importância dos mesmos
e da inovação que isto traria para nossa OSC e entender e acolher as
angústias e sentimentos dos cuidadores para fortalecê-los nos
atendimentos ao nosso público.

O público alvo deste Projeto foi formado por todos integrantes da CrêSer,
num total de 142 colaboradores lotados em seus diversos Serviços,
independente do cargo ocupado, exceto aqueles ocupantes do cargo de
Gerente de Serviço, indicados aleatoriamente para participarem dos
encontros, pelos Gerentes dos Serviços nos quais trabalham.

Para operacionalizar o Projeto, organizamos ao longo do segundo
semestre de 2021, vários Cafés da Manhã, na Sede da CrêSer, para os
quais recebemos os colaboradores indicados pelos seus Gerentes, com a
presença sempre de um Diretor da OSC que juntamente com a
Presidente, fizeram, em cada um deles, as “honras da casa”.

https://cresersp.org.br/wp-content/uploads/2020/01/GFWC-Cr%C3%AASer-Manual-de-Procedimentos-Alimentares-Publica%C3%A7%C3%A3o.pdf
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Cada café da manhã foi realizado com um grupo de 10 a 15
colaboradores, sendo pelo menos 1 e no máximo 3 colabores de cada
serviço em cada um deste encontros. A equipe administrativa da Sede, do
CapEx e dos Serviços próximos preparavam todo o ambiente, com lindas
e acolhedoras mesas para recepção dos colaboradores. 

Foram 10 Cafés da Manhã, dois por mês, sendo o primeiro em 2 de
setembro de 2021 e o último em 09 de dezembro de 2021. 

O “Café da Manhã” foi o canal por meio dos quais demos voz aos
colaboradores, ouvimos suas demandas, suas expectativas em relação à
Organização, seus sonhos, anseios e, por que não, suas frustrações e
suas dificuldades na vida pessoal e profissional, por meio de uma
comunicação direta, sem intermediários, sem hierarquia, sem censura,
estabelecida entre os nossos colaboradores e nossos Diretores. 

Foi criado um livro de memórias dos colaboradores no qual escreveram
seus depoimentos sobre o trabalho durante a pandemia, suas angústias
pessoais, suas histórias como sujeitos históricos. 

A partir do livro de memórias, a Diretoria de Comunicação junto com o
CapExp, produziram um vídeo com a colaboração de alguns funcionários
utilizando as palavras/sentimentos mais recorrentes no livro de memórias,
sem expor nenhum dos depoimentos individualmente, pois continham
histórias íntimas e repletas de sentimentos. 

Através da conversa dos gerentes com os colaboradores sobre o projeto
“Cuidando dos Cuidadores” e do livro de memórias, percebemos o desejo
dos colaboradores em se integrarem com outros serviços e conhecerem a
Diretoria, que achavam distante do dia a dia da Organização.

A repercussão foi muito positiva; pois, os colaboradores participantes
desenvolveram o que chamamos de “sentimento de pertencimento” e não
só aproveitaram suas participações nos Cafés da Manhã, se comunicando 
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3.3. PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA CRÊSER À LGPD
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Iniciamos efetivamente este projeto em julho de 2020, quando iniciamos o
processo de entendimento e aprendizado da Lei 13.708/2018, a Lei Geral
de Proteção de Dados, por meio de palestras de sensibilização e
treinamento detalhado sobre o conteúdo da Lei e sua aplicabilidade em
nossa Organização. 

Devido ao contexto ambiental, interno e externo, provocado pela
Pandemia, reduzimos o ritmo de desenvolvimento do projeto de
adequação da CrêSer aos requerimentos obrigatórios da LGPD,
principalmente por que tivemos além reduções nos horários de trabalho,
por muito tempo, em 2020/21, nosso pessoal se revezando entre o
trabalho presencial e o trabalho remoto. Optamos por priorizar o foco no
atendimento ao nosso público dedicando a eles o nosso tempo em todo
período das restrições legais que persistiram ao longo dos anos 2020/21 e
que ainda persistem por decisões governamentais.

Mesmo assim, avanços em algumas atividades que relacionamos abaixo: 

franca e diretamente com a Diretoria, mas, ofereceram diversas
contribuições para elaboração de 26 (vinte e seis) novos projetos sociais,
com a suas participações e, em vários deles, sob as suas próprias
lideranças.

Continuaremos com este projeto em 2022, com foco no quadro de
gerentes e nos projetos sociais eleitos como sendo viáveis e oportunos a
serem elaborados para, num segundo momento, irmos a busca de
parceiros da iniciativa privada que desejarem investir em nossos Projetos
Sociais. 

Já está planejado um Programa de Capacitação em Gestão de Projetos
que será oferecido  a todos  os colaboradores lideres de projetos  com o
objetivo de equalizarmos e uniformizarmos conhecimentos e
instrumentaliza-los para desenvolverem seus projetos com eficiência e
eficácia. 

Neste registro, não podemos deixar de agradecer à Diretoria e ao
Conselho da Crêser que acreditaram nesta ideia e nos incentivaram a
concretiza-la; às equipes do Departamento CapExp, do Departamento de
Administrativo Financeiro e RH, do SPVV e do CDCM pelo apoio logístico
em todos os eventos e aos Gerentes de Serviço que entenderam muito
bem nosso objetivo e facilitaram as presenças de seus subordinados,
estimulando-os mesmo a se envolverem e exporem suas ideias durante
os encontros.
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Com o retorno às atividades presenciais deveremos retomar o processo
de divulgação e treinamento do nosso quadro ainda neste primeiro
semestre de 2022 com o objetivo de treinar todos os colaboradores até o
final deste ano, bem como prosseguirmos com o desenvolvimento de
outras atividades a fim de adequarmos a CrêSer naquilo que for
pertinente, aos requerimentos obrigatórios da LGPD.

Termo de autorização para utilização de imagem e áudio;
Termo de cessão de direitos de uso de imagem, voz e nome para a
CrêSer (empregados, menores de idade e adultos);
Termo de compromisso utilização, sigilo e confidencialidade de
informações;
Modelo de planilha para mapeamento de dados pessoais;
Indicação e nomeação do encarregado de dados (DPO);
Criação do Comitê Executivo de Implantação da LGPD;
Termo de Consentimento padrão;
Recomendações para revisões dos contratos e dos convênios vigentes
assinados com terceiros;
Formulário de solicitação de emprego com consentimento a ser
utilizado pelos candidatos a emprego na CrêSer;
Modelo de contrato de prestação de serviços diversos com cláusulas
protetoras de dados pessoais conforme LGPD;
Frase padrão para transcrição do Termo de Consentimento nos CVs
de candidatos;
Orientações para Gerentes sobre Segurança de Dados;
Seleção e envio de dezenas de textos elucidativos sobre vários
aspectos da LGPD que impactam, direta ou indiretamente, em nossos
Serviços;
Minuta da Política de Privacidade da CrêSer à luz da LGPD e envio
para considerações da Diretoria e quadro de Gerentes de Serviços;
Sugestões de cláusulas para elaboração de aditivos contratuais à luz
da LGPD;
Formulário de solicitação de informações de dados pessoais (para uso
do titular);
Formulário de resposta ao titular requerente de informações,
revogação e outras ações com seus dados pessoais (para uso do
DPO da CrêSer);
Modelo de planilha a ser preenchida com dados de crianças e
adolescentes para ser fixada nos Serviços;
Modelo de Termo de Estágio para Pesquisa Científica com cláusulas
da LGPD.

01.
02.

 
03.

 
04.
05.
06.
07.
08.

 
09.

 
10.

 
11.

 
12.
13.

 
 

14.
 

15.
 

16.
 

17.
 
 

18.
 

19.

Mesmo assim, avanços em algumas atividades que relacionamos abaixo: 
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Em 2021, realizamos, via online, a 2ª edição do programa de capacitação
gerencial iniciado em 2016/7 cujo objetivo é o de promover a capacitação
gerencial dos profissionais que ocupam o cargo de Gerente de Serviço na
CrêSer. Nesta edição foram capacitadas 04 (quatro) novas colaboradoras
que assumiram o cargo de Gerente de Serviços em 2020/21.

No programa são abordados diversos instrumentos de gestão, tais como:
liderança e motivação, comunicação, conhecimento, gestão de equipes,
gestão do tempo, relações interpessoais, feedbacks, excelência no
atendimento ao cliente e outros.

O propósito deste Programa de Capacitação é fortalecer, harmonizar e
uniformizar as competências e habilidades de nossos Gerentes de Serviço
para que eles sejam cada vez mais eficientes e eficazes em seu trabalho
diário. 

Um novo Programa de Capacitação Gerencial já está sendo aplicado
neste início de 2022 para instrumentalizar uma colaboradora
recentemente promovida para Gerente de Serviço.

3.5. AÇÕES DE CAPTAÇÃO E EXPANSÃO
Apesar do cenário pandêmico que nos obrigou a cancelarmos diversos
eventos que já são tradicionais em nosso calendário de captação de
recursos, o Departamento Captação e Expansão (CapEx) manteve-se
atuante durante todo o ano, buscando celebrar novas parcerias e manter
as já existentes, que são essenciais na captação de recursos.

Infelizmente o calendário de eventos, tal qual ocorreu em 2020, ficou
prejudicado em 2021, Nossa expectativa é de que possamos, finalmente,
voltar ao normal em 2022. 

Permanecemos ativos durante o ano de 2021, desenvolvendo novas e
importantes campanhas de solidariedade ao público vulnerável que
atendemos em nossos Serviços, buscando obter Cestas Básicas e
Cartões Alimentação para doações às famílias atendidas e
compartilhamento com outras OSCs que atuam no mesmo território que a
CrêSer, além da distribuição dos EPIs através do grupo Costureiras
Solidárias. 

Mantivemos as parcerias com empresas comerciais que nos cedem as
Notas Fiscais de vendas, não requeridas pelos seus clientes no ato da
compra, sendo este canal de captação de recursos muito importante para
nós.
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O Bazar do Bem, por meio do qual oferecemos à comunidade e aos
nossos colaboradores roupas, sapatos, brinquedos, livros, 
 eletrodomésticos, utensílios, objetos de decoração e mobiliário em geral,
todos recebidos em doação, permaneceu aberto durante todo o ano,
funcionando basicamente às quartas-feiras das 9h às 16h, sendo que é
organizado e operacionalizado pela nossa voluntária, Magda Tartarotti,
com suporte do CapExp. 

Para ampliar a capacidade de captação de recursos por meio do Bazar do
Bem, foi iniciada pela nossa voluntária, Magda Tartarottti, uma campanha
denominada “Caçamba do Bem”, que objetiva obter doações dentro de
Condomínios. Todas as peças de roupa, típicas do inverno, foram doadas
para as pessoas em situação de rua e pessoas atendidas nos nossos
serviços.

Pensando na divulgação do trabalho executado pela CrêSer e no
fortalecimento da marca, continuamos com a estratégia de responder
todas as mensagens recebidas, para aumento da nossa reputação e
efetuamos publicações diárias nas Redes Sociais, enviando um
calendário de posts para que todas as unidades nos enviem conteúdos e
editais de seleção.

Enviamos diariamente, com o apoio do aplicativo WhatsApp, mensagens
de congratulações aos aniversariantes, mensagens motivacionais,
divulgação de conteúdos e incentivo à movimentação do grupo de
colaboradores da Crêser, incentivando a interação e o desenvolvimento
do sentimento de pertencimento de todos.

Atuamos na articulação e consolidação de novas parcerias com diferentes
Organizações, tais como: SEBRAE SP (Educação empreendedora),
Makro Atacadista (Notas Fiscais), Instituto Geração Crescer (educação
para o mercado de trabalho) e ONG Vocação. 

Elaboramos e/ou participamos da elaboração, formatação e
encaminhamento de vários Projetos Sociais visando abertura de novas
frentes de atuação, mediante a criação de novos Serviços dentro da
CrêSer, tais como: FUMCAD, CONDECA, “Meu corpo, nossas escolhas”,
“Novas cores, novas vozes”, Reticências e outros, por meio dos quais,
estamos ampliando a visibilidade da CrêSer e as oportunidades potenciais
de aumentar nosso leque de serviços à comunidade vulnerável de nosso
território.

Por fim, registramos nossa participação no apoio ao Projeto “Cuidando
dos Cuidadores”, realizado na Sede da CrêSer, ao longo do 2º semestre
de 2021, no qual atuamos no sentido de darmos suporte ao evento, em
todas suas edições, criando e enviando os convites aos participantes até
o apoio na organização do Café da Manhã e na utilização dos recursos de
Informática no dia de sua realização.

C
A

P
T
A

Ç
Ã

O
 E

 E
X
P
A

N
SÃ

O
 -

 C
A

P
E
X
P



Se olharmos no retrovisor poderemos ver uma CrêSer ágil,
vibrante, consciente de suas responsabilidades sociais e que
não se dobrou um instante sequer ao Covid-19 e suas malignas
consequências para toda a Sociedade. 

Fomos atingidos pela Pandemia tanto quanto as demais
Organizações, entidades, empresas, comunidades, famílias e
seres humanos; porém, nossa força de vontade de superar o
desafio que nos foi imposto e mostrarmos do que somos
capazes falou mais alto e pudemos chegar ao final de 2021
com a certeza do dever cumprido, orgulhosos de termos
vencido e, acima de tudo, preparados para novos e instigantes
desafios que possam vir em 2022 e anos seguintes.

Nossa equipe de trabalho, desde nossos Conselheiros ao mais
humilde colaborador acrescida de anônimos voluntários,
mostrou garra, persistência e AMOR à causa e, irmanados em
torno do mesmo OBJETIVO, cumprimos incansavelmente
nossa MISSÃO, justificamos nossa VISÃO e praticamos nossos
VALORES, contribuindo para um mundo melhor.

Somos uma EQUIPE. Somos CrêSer. 
 

Agradeço a todos que se uniram em torno de
nosso desafio. 

 
Vencemos ontem, vencemos hoje, venceremos

amanhã. 
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São Paulo / SP, 25 de Abril de 2022.
Maria Tereza da Rocha Mendes

Presidente Crê
Se
r
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5. Nossos parceiros

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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04 Maria Tereza da Rocha Mendes
Presidente
Luís Carlos Alves de Oliveira
Vice Presidente
Liana Maria Luisa Frumento de Jong
Tesoureira 
Silvia Maria Nunes dos Santos
Secretária 

DIRETORIA EXECUTIVA
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10
CONSELHO CONSULTIVO
Augusto Bonfá
Cristiane Piani Ferrari
Cyro Buonavoglia
Edson Conti
Henrique Fronknecht
José Helio Baraldi 
João Jr. Alves Rodrigues 
Luis Carlos Quintanilha
Luiz Fernando Moreira Marmo
Tatiana Buonavolglia

04
DIRETORIA DE EVENTOS
Ana Lucia Previero Baraldi
Lucila Armanda Lima Bonfá
Sueli Anita Puccinelli Geraldi
Suely Pinotti

03
CONSELHO FISCAL
Angélica Key Aihara Okubo
Anna Maria Frohnknecht
Eliane Lalucci Feliz Okamoto

06
EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Maria Tereza da Rocha Mendes 
Luís Carlos Alves de Oliveira
Edson Conti 
Eliane Colin 
Eliane Feliz 
Sérgio Lopes 
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03
EQUIPE DE GESTÃO
Flavia Ventura - Comunicação e Inovação 
Lucinete Silva - GAFRH 
Viviane Nunes - Orientadora Técnica
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Kátia Dias Alves Costa - Redação
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